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باستان شناسي
سفر به زمان گذشته

گزارش
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* سيل در 10 استان خسارت سنگين برجا گذاشت
 * پزش�كي قانون�ي ش�مار جانباخت�گان س�يل را 67 نف�ر

اعالم كرد
* 25 اس�تان كش�ور با مش�كالت ناشي از س�يل و آبگرفتگي 

روبرو شدند 
* رئيس مجلس: خسارت سيل زدگان را مي پردازيم

* مع�اون اول رئيس جمه�وري: ب�راي دولت هي�چ اولويتي 
باالتر از حفظ جان مردم نيست

* سيل در چهارمين روز فروردين، چند خودرو را در دروازه 
قرآن شيراز درهم كوبيد و 21 قرباني گرفت

* شمار مجروحان اين حادثه 110 نفر اعالم شد
* شيرازي هاي خونگرم با در اختيار گذاشتن خانه هاي خود 
ب�ه راي�گان به مردم و مس�افران س�يل زده در ميهمان نوازي 

سنگ تمام گذاشتند
* برخي هتل هاي شيراز اتاق هاي خود را به رايگان در  اختيار 

سيل زدگان قرار دادند
* موج سوم بارندگي ها در 10 استان از امروز آغاز مي شود

* هواپيمای حامل كمک های آلمان در فرودگاه تهران به زمين 
نشست

* چين برای كمک به آسيب ديدگان سيل، اعالم آمادگی كرد
* فرمانده نيروي قدس س�پاه پاس�داران انقالب اس�المي در 
پيامي از اس�تقرار موكب هاي خدمت رس�اني اربعين به مدت 

يک ماه در مناطق در معرض سيل خبر داد

* سال 98 سال فرصت ها و گشايش ها براي ملت ايران خواهد بود
  *  مش�كل عمده كش�ور، »مش�كل اقتصادي و معيش�ت قش�رهاي 
ضعيف« اس�ت كه بخش�ي از اين مشكل ناشي از تحريمهاي اروپا 
و آمري�كا و بخ�ش ديگِر آن ناش�ي از نقاي�ص دروني و ضعفهاي 

مديريتي است
  *  كاه�ش درآمده�اي نفتي براي كش�ور ما و هر كش�ور مش�ابه، 
انگي�زه و تحرک چش�مگيري براي اجراي اصالح�ات اقتصادي و 

نجات كشور از وابستگي به نفت ايجاد خواهد كرد

  *  جلوگيري از واردات بي رويه از الزامات رونق توليد و اقتصاد 
مقاومتي است

  *   »خري�د كارخانه ه�ا«، »فروش ماش�ين آالت«، »اخراج كارگران 
و تبدي�ل زمي�ن كارخان�ه به ب�رج« و همچنين »سوءاس�تفاده از 
سياس�ت غلط توس�عه مراكز بانكي و مالي براي به دست آوردن 
ثروتهاي نامش�روع از پولهاي مردم« از جمله سوءاستفاده هايي 

است كه بايد با آنها مقابله شود
* رهبر انقالب سال 98 را سال رونق توليد نامگذاري كردند
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رئیس جمهوري: سال جدید، سال مهار تورم 
و متعادل كردن قیمت ارز است

میزان افزایش دستمزدكارگران
در سال جدید

* در سال جديد مردم را از لحاظ خدمات دولتي، در رفاه بيشتري قرار خواهيم داد 
 * ه�دف م�ا آن اس�ت ك�ه حقوق بگيران ثابت، در رنج و فش�ار كمتري باش�ند و رانت و فس�اد

در جامعه برچيده شود

* حداق�ل دس�تمزد كارگران امس�ال 37 درص�د و كل دريافتي آنها با مزاي�اي مزدي 45 درصد 
نسبت به پارسال افزايش يافت 

* دستمزد ساير سطوح مزدي روزانه 13 درصد به اضافه 87 هزار و 49 ريال افزايش يافت

همكاري دولت، نیروهاي نظامي
و مردم براي كمك به سیل زدگان

فرداي ايران عزيز بسيار بهتر از امروز است

معارف
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غالمرضا گلی زواره

بهار
و شكوفایی جان

رهبر معظم انقالب در اجتماع پرشور زائران و مجاوران حرم رضوي)ع(: 

پيشنها� سر�شپز:
جوجه كبا� حلز�ني

با�گشت به �ندگي
 بعد �� تعطيال�
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مضطرب ھا 
دیرتر  یاد  می گیرند!
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دیرتر  یاد  می گیرند!

98
سال رونق تولید

صفحه 2
فتح اهلل آملي

يادداشت
رونق تولید و 

بازمهندسی فرآیندها

صفحه 4
کامران نرجه

يادداشت
مقصر وقوع سیل
طبیعت نیست!

صفحه 13
دکتر غالمرضا براتي

يادداشت

آیا عبرت آموز
هستیم؟!

صفحه2

یادداشت سردبیر

 سیل و  وفاق اجتماعي
عليرضا خاني

اولـ  سال گذشته همراه با تحريم ها و برخي سوء مديريت ها، اوضاع 
اقتصاد به هم ريخت و بالفاصله معيشــت مردم دچار ســايش شد. 
فاصله هزينه معيشت با درآمد واقعي قشر وسيعي از جامعه به گونه 
چشم افســايي فراخ تر شد و سفره هاي خانه هاي طبقات متوسط به 
پايين، يعني همان 9 دهك، كوچك و كوچك تر شد. روند افزايش 
لجام گسيخته قيمت ها، به قيمت سبد غذايي رسيد. بحران گوشت 
بوجود آمد و دولت، الجرم به دخالتـ  البته ناموفقـ  در بازار آزاد 
شد. مردم، عمدتاً سوء استفاده فرصت طلبان و سوء مديريت دولت را 

عامل بحران مي دانستند و دولت، آمريكا و تحريم هايش را . 
اين اتفاقات، منجر به شكاف اجتماعي شد. شكاف ميان دولت و 
ملت، المحاله وسيع مي شد و سطح اعتماد عمومي تنزل مي يافت؛ 
بويژه كه اخبار راســت و دروغ مربوط به فســاد، رانت خواري و 

اختالس در ميان مردم مرتباً پخش و بازپخش مي شد. 
مــردم معتقد بودند بخش بزرگــي از وضع بوجود آمده به خاطر 
بي تدبيري دولت موســوم به تدبير و اميد اســت. مي شد از قبل با 
پيش بيني تحريم ها، تمهيداتي انديشــيد و مي شد در تخصيص ارز، 
راهكار بهتر و سالم تري اتخاذ كرد تا منجر به ناپديد شدن بخشي از 
ارزهاي دولتي نشود. مي شد صادرات اقالم ضروري را كنترل كرد و 
مي شد از كاهش ارزش پول ملي پيشگيري كرد يا الاقل از شدت آن 

كاست. به هر حال مي شد بهتر از آنچه شد، كشور را اداره كرد.
مجموعه اين رخدادها، به اذعان برخي مسئوالن، منجر به كاهش 
اعتماد عمومي مردم و اميد به آينده شد. اقشار بسياري نگران  آينده شان 
شــدند و حاصل آن هجوم براي خريد ارز، طال يا كاالهاي بادوام 
به عنوان ذخيره بود. همين امر، گران شدن كاالها، بازار سوداگري و 

كاهش ارزش پول ملي را تشديد كرد و نگراني ها را افزون. 
دومـ  در نخستين روز سال جديد، سيل آق قال در استان گلستان 
رخ داد و روزهاي بعد، سيل شيراز و معموالن و خرم آباد و پلدختر 

و خوزستان و كرمانشاه.
 ســيل تخريب هاي زيادي داشــت، هزاران خانه را از بين برد و 
ده ها هزار نفر را بي خانمان كرد و دست كم 67 كشته برجا گذاشت 
و جان هاي عزيزي را گرفت و خانواده هاي زيادي را عزادار كرد. اما 
در كنار همه اين مسائل و مصائب، سيل دو كاركرد مثبت به همراه 

داشت كه قابل كتمان و بي اعتنايي نيست. 
كاركرد اول اينكه حس همدلي، وفاق و مشــاركت اجتماعي را 
به جامعه آســيب ديده از بي اعتمادي بازگرداند. مشــاركت و وفاق 
اجتماعي، همواره در شــرايط وقوع يك محرك يا عامل آســيب و 
تخريب، افزايش مي يابد و جان مي گيرد. اين محرك مي تواند جنگ 
باشد يا زلزله يا سيل. ديدن كمك هاي مردم زلزله زده سرپل ذهاب 
براي سيل زدگان آق قال يكي از بارزترين جلوه هاي اين حس مشاركت 
اســت. همان طور كه در ســيل شيراز، مردم به صورت خودجوش 
احساس همبستگي و مشاركت كردند. برخي هتل ها، درها را به روي 
سيل زدگان بي پناه به رايگان گشودند و برخي اصناف مردمي، اعالم 
كردند كه حاضرند خودروهاي سيل زدگان را به رايگان تعمير كنند. در 
فضاي مجازي، بسياري از مغازه داران شيراز اعالم كردند به سيل زدگان 

خدمات رايگان مي دهند. از تعميركاران خودرو تا موبايل.
همه اينها، جلوه هايي از ســربرآوردن حس همدلي، مشــاركت و 
وفاق اجتماعي است كه براي جامعه امروز ما از نان شب ضروري تر 

است.
كاركرد مثبت دوم، بيرون رفتن كشــور از دوران خشكســالي و 
ورشكستگي آبي است. هرچند كارشناسان اين ميزان بارندگي را صرفًا 
براي تقويت آب هاي جاري و رودخانه ها موثر مي دانند و معتقدند 
تأثير معني داري در باال رفتن سطح آب هاي زيرزميني ندارد، اما اين 
اميد بوجود آمده است كه به رغم خسارات سهمگين سيل، در ميان 
مدت با تداوم بارندگي ها، منابع از بين رفته آبي كشور جبران شود. 
مشروط بر اينكه مديريت منابع آبي كشور، از يكسو براي ذخيره كردن 
بيشتر آب هاي سطحي طرحي بيفكند و از ديگر سو، براي پيشگيري 
از ســيل هايي كه به هر روي قابل پيشــگيري اند، برنامه اي اجرا كند 

و گرنه خسارات سيل بيشتر از منافعش خواهد شد.
همه اهل فن، تخريب پوشــش گياهي اعم از درختان جنگلي و 
گياهان مرتعي و بي برنامگي در احداث مسيل ها، آبراه ها و سيل بندها و 
ساخت و سازهاي غيرقانوني در حريم رودخانه ها را مهم ترين عوامل 
وقوع سيالب هاي ويرانگر مي دانند. همه اين ها توسط سوداگران رخ 
مي دهد و زير چشمان به عمد يا سهو فروبسته دولت ها، شهرداري ها 

و سازمان هاي مسئول حفاظت از منابع طبيعي.
با چشمان باز بايد از سيل و خسارات آن پيشگيري كرد.

سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران

تجديد مناقصه عمومى 
نگهدارى تاسيسات  ، مكانيكى  ، برودتى و گرمايى

 از طريق ارزيابى كيفى
سازمان گسترش  و نوسازى صنايع ايران �� نظر ���� مناقصه عمومى  نگهد��� تاسيسا� � مكانيكى  به شر� مند�� 
�� �سنا� مناقصه   به شما�� ( 2098003046000003)  �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد. 
كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س��نا� مناقصه تا ���ئه پيش��نها� مناقصه گر�� � با�گش��ايى پاكت ها �� طريق 
��گا� س��امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت  (س��تا�) به ���� www.setadiran.ir   �نجا� خو�هد ش��د � ال�� �س��ت 
مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى � مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى 
��جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� مناقصه ��سامانه ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى 

�مضا� �لكتر�نيكى ��جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� تا�يخ  98/1/17 مى باشد.  
مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت : ساعت   16 ��� �� شنبه تا�يخ 98/1/26

مهلت �مانى ���ئه پيشنها� : ساعت    16 ��� چها�شنبه   تا�يخ   98/2/4
�ما� با�گشايى پاكت ها : ساعت  15  ���  شنبه  تا�يخ   98/2/7

�طالعا� تما� �ستگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مناقصه � به شر� �يل:
����: خيابا� �ليعصر نبش جا� جم ساختما� شما�� 2 سا�ما� گستر� � نوسا�� صنايع �ير�� طبقه ��� �بيرخانه 

كميسيو� مناقصه  � تلفن 23862053  سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران

تجديد مناقصه عمومى 
خريد خدمات حمل و نقل از طريق ارزيابى كيفى

سازمان گسترش  و نوسازى صنايع ايران �� نظر ���� مناقصه عمومى  خريد خدما� حمل �نقل به شر� مند�� �� 
�سنا� مناقصه   به شما��   ( 2098003046000002  ) �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد . 
تمامى مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق 
��گا� س��امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (س��تا�) به ���� www.setadiran.ir   �نجا� خو�هد ش��د � ال�� �س��ت 
مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى � مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى 

��جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� مناقصه ��سامانه تا�يخ  98/1/17 مى باشد.  

مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت : ساعت   16 ��� �� شنبه تا�يخ 98/1/26
مهلت �مانى ���ئه پيشنها� : ساعت    16 ��� چها�شنبه   تا�يخ   98/2/4

�ما� با�گشايى پاكت ها : ساعت  15  ���  شنبه  تا�يخ   98/2/7
�طالعا� تما� �ستگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مناقصه به شر� �يل :  

���� : خيابا� �ليعصر نبش جا� جم ساختما� شما�� 2 سا�ما� گستر� � نوسا�� صنايع �ير�� طبقه ��� �بيرخانه 
كميسيو� مناقصه  � تلفن 23862053

سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران

تجديد مناقصه عمومى 
نگهدارى فضاى سبز از طريق ارزيابى كيفى

 سازمان گسترش  و نوسازى صنايع ايران �� نظر ���� مناقصه عمومى  نگهد��� فضا� سبز  به شر� مند�� �� �سنا� 
مناقصه   به شما�� (2098003046000001 )  �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد . 

تمامى مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق 
��گا� س��امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (س��تا�) به ���� www.setadiran.ir  �نجا� خو�هد ش��د � ال�� �س��ت 
مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى � مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى 
��جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� مناقصه ��سامانه ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى 

�مضا� �لكتر�نيكى ��جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� تا�يخ  98/1/17 مى باشد.  
مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت : ساعت   16 ��� �� شنبه تا�يخ 98/1/26

مهلت �مانى ���ئه پيشنها� : ساعت    16 ��� چها�شنبه   تا�يخ   98/2/4
�ما� با�گشايى پاكت ها : ساعت  15  ���  شنبه  تا�يخ   98/2/7

�طالعا� تما� �ستگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مناقصه به شر� �يل :  
����: خيابا� �ليعصر نبش جا� جم ساختما� شما�� 2سا�ما� گستر� � نوسا�� صنايع �ير�� طبقه ��� �بيرخانه 

كميسيو� مناقصه  � تلفن 23862053 

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة (1) : تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 

* نمايندگي هاي روزنامه اطالعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش: 29993242 ، 29993306
* براي خريد پستي در سراسر كشور با تلفن 29993306 تماس حاصل فرماييد.
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داستانهاي مثنوي (بانگ ناي)
به �نتخا� محمدعلي جمالز���

با مقدمه بديع �لزما� فر���نف��ر 
قطع ��ير� � 424 صفحه � چا� چها�� 

نويسنده و داستانسراي شهير معاصر كشورمان، شادروان محمدعلي جمالزاده، 
اشعاري از شش دفتر مثنوي معنوي موالنا را كه حامل داستاني است، برگزيده 
و اين مجموعه را فراهم آورده است، استاد جمالزاده درباره شيوه بيان داستاني 
مولوي در مثنوي مي گويد: سبك و شيوه قصه  سرايي مولوي در مثنوي در واقع 
ــب»  ــلوب معمولي: «كليله و دمنه» و تا حدي « هزار و يك ش همان طرز و اس
ــت، يعني به دنبال هر حكايت اصلي، حكايات فرعي چند در ميان آورده و  اس
بيشتر قصه ها درختي را به خاطر مي آورد كه از تنه آن شاخه هاي متعددي به 
وجود آمده باشد. مولوي به مناسبت مبحث و مقالي، قصه اي را شروع مي فرمايد 
ــه مطالب و مضامين آن قصه و حتي گاهي الفاظ و كلمات آن  ــر  آن ك ــالوه ب و ع
ــا تحقيقات حكمتي و افادات عرفاني دور و درازي مي گردد كه چه  مبدا و منش
بسا از آيات و احاديث و اخبار و سخنان بزرگان معرفت كمك مي گيرد، به تدريج 

همان حكايت اصلي كه گويي آبستن است جابجا حكايت ها و تمثيل هاي فرعي ديگري مي زايد و چه بسا اين داستان هاي فرعي 
ــاخ و برگ به صورت جنگل  ــاخه هاي تحقيقي و عرفاني مي گردد، چنان كه گاهي اين همه درخت و نهال و ش نيز خود داراي ش
انبوهي در مي آيد كه اگر رونده بي تجربه و بي سابقه اي در آن گرفتار آيد، سرگردان خواهد ماند، بخصوص كه رايحه گفتار موالنا 

و لطف و زيبايي مطالب و مضامين نيز دامنگير شده دامن از كف مي برد.

�نتشا��� �طالعا� منتشر كر� : 

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد مزايده عمومي 
در دو بسته سرمايه گذاري به شرح:

ــازي، تجهيز و  ــي، آماده س ــه منظور طراح ــرمايه گذاري ب ــف) انجام س ال
ــي زغالسنگ  ــتخراج و فروش حدود 13 ميليون تن ذخيره  زمين شناس اس
ــامل طراحي، مهندسي، تأمين تجهيزات و مصالح مصرفي، آماده سازي  ش
ــاي C1 و B2 بلوك 2 معدن  ــاده معدني از اليه ه ــروش م ــتخراج و ف و اس
ــنگ  ــاليانه حداقل 150 هزار تن زغالس پروده 4 طبس به ظرفيت توليد س
ــده به مبلغ  ــركت در مزاي ــرمايه گذاري اول) با تضمين ش ــته س خام (بس
ــت و پنج ميليون) ريال  17,525,000,000 (هفده ميليارد و پانصد و بيس

(واريز نقدي يا ضمانتنامه بانكي)
ب) انجام سرمايه گذاري به منظور طراحي، آماده سازي،  تجهيز، استخراج و 

فروش حدود 31 ميليون تن ذخيره زمين شناسي زغالسنگ شامل طراحي، 
ــتخراج و  ــازي و اس ــي، تأمين تجهيزات و مصالح مصرفي، آماده س مهندس
فروش از اليه هاي C1 و B2 بلوك 6 معدن پروده 4 طبس به ظرفيت توليد 
ــاليانه حداقل 250 هزار تن زغالسنگ خام (بسته سرمايه گذاري دوم) با  س
ــركت در مزايده به مبلغ 15,250,000,000 (پانزده ميليارد و  تضمين ش
دويست و پنجاه ميليون) ريال (واريز نقدي يا ضمانتنامه بانكي) را اجرا نمايد. 
ــيله مجدداً از عالقه مندان واجد شرايط (داراي كارخانه ذغالشويي  بدينوس
ــب اطالعات بيشتر و تهيه  ــازي) دعوت به عمل مي آيد جهت كس يا كك س
ــاعت 16 مورخ 98/1/21  ــناد مزايده از تاريخ 98/1/17 و حداكثر تا س اس
ــيصد هزار  ــتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ س ــت داش با در دس
 ريال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ايثار تهران 
(كد 179) به نام اين شركت به آدرس: تهران باالتر از ميدان وليعصر روبروي 
ــماره 1713 برج جنوبي ـ  طبقه نهمـ  امور حقوقي و  ــتقالل ش ــينما اس س
ــنهادات حداكثر تا ساعت  قراردادها مراجعه نمايند. ضمناً مهلت ارائه پيش

17 روز شنبه 98/1/31 تعيين مي گردد.

آگهـي مزايـده عمومـي 
با ارزيابي كيفي (فشرده) 

شمـاره 123-97/12 ت

قابـل توجـه فرهنگدوستـان
ازسايت فروشگاه اينترنتي   انتشارات   اطالعات   بازديد كنيد .

باپيوستن به سايت فروشگاه اينترنتي انتشارات اطالعات  كتاب مورد عالقه خودرا تهيه نمائيد .
www.ketabettelaat.com

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات
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صفحه2منصوب شد

تجلیل رهبر انقالب از روحیه همبستگي 
مردم و مسئوالن در حادثه سیل

* مل�ت اي�ران در اي�ن حادثه جانانه وارد ميدان ش�دند و كمک  كار 
مس�ئوالن بودند و مس�ئوالن نيز با همين پشتيباني مردمي و با 

اتفاق كلمه توانستند اقدامات ابتدايي را انجام دهند
* به مس�ئوالن تاكيد كرده ام كه كارهاي اصلي يعني بازس�ازي 
ويراني ه�ا و جب�ران خس�ارت ها از اي�ن ب�ه بعد اس�ت و بايد اين 

صفحه2خسارات و صدمات جبران شود
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 آيا عبرت آموز هستيم؟!
بعد از تعطيالت طوالني سال جديد)نوروز98(، انبوهي از اخبار سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي در داخل و در جهان چرخيد كه هر كدام از آنها مي تواند 
سوژه نوشته جداگانه  اي شود. واقعيت اين است كه وقتي ما در تعطيالت بوديم، 
جهان تعطيل نبود! و رويدادهاي گوناگون آن خبرساز بود. از مشكالت برآمده از 
تعطيالت طوالني يكي هم اين است كه ما)ايراني ها( در بي خبري مي مانيم، در 

حاليكه اخبار داخلي و خارجي متوقف نمي شود.
امسال با طوفان سيل در اغلب استان هاي كشور مواجه شديم كه اگر آن را 
يك فاجعه ملي بخوانيم، وسعت و عمق خسارت هاي آن را در مي يابيم. اگرچه 
در اين ابتالء و آزمايش  مردم در سراس��ر كشور بار ديگر با همتي ستودني در 
صحنه ها حاضر شدند و لحظه اي از تالش كوتاهي نكردند، بطوريكه سال جديد 
را با رس��تاخيزي ملي � ديني آغاز كردند و بار ديگر وحدت ملي را در سراسر 

كشور به نمايش گذاشتند.
مس��ئوالن دولتي و كش��وري نيز در حد توان خود، در جاي جاي اين 
همبستگي و مقابله با طوفان سيالب ها و خسارت هاي ناشي از آن حاضر و ناظر 
و مددكار مردم سيلزده بودند. در اين ميان رسانه هاي معاند در ادامه روش هاي 
تخريبي خود، نمك به زخم مردم پاشيدند. خسارت هاي وسيع و گسترده سيل 
در كش��ور چنان است كه ترميم آن نيازمند مدت زمان طوالني است. از تأمين 
بودجه بازسازي هاي ناشي از ويرانگري سيل بخصوص در ترميم زيرساخت ها 
تا شوك بزرگ غم و اندوهي كه بر شهروندان در استان هاي سيلزده وارد آمده 
است،  همدلي و همراهي ملي را مي طلبد. دولت نيازمند است تا همه نهادها و 
سازمان هاي كشور اعم از حكومتي و مردمي شرايط خطير كنوني را دريابند. نقدها 
را بجاي سياس��ت زدگي در راستاي گسترش همدلي و همكاري ملي با دولت 

بايد جهت داد.
اين سيل ويرانگر نشان داد كه در انجام بس��ياري از پروژه هاي بزرگ و 
كوچك در سطح كشور همچنان محاسبه هاي همه جانبه نگر و دقيق نداريم. اكنون 
همه از ويراني جنگل ها و سودجويي گروهي معدود در ويران سازي طبيعت ياد 
مي كنند. در حاليكه چند سالي است كه كارشناسان محيط زيست اعتراض هاي 
خود را در نابودي جنگل ها به فرياد رسانيدند، اما تأسف  از گوش شنوا و مهم تر 
از آن برنامه ريزي و كنترل مديريت اجرايي در س��اختار دولت! جنگل نباشد 
سيل جايگزين مي شود و طبيعت و محيط زيست ويران مي گردد. اكنون همه از 
جاده سازي ها و ساخت پل هاي بدون توجه به استانداردهاي معين مي گويند و 
مي نويسند. اكنون از فراموشي  اليروبي موثر و به موقع بستر رودخانه ها و ايجاد 
سيل بندهاي مستحكم و ساختمان سازي ها در حاشيه رودخانه ها تذكر مي دهند و 
گرفتاري نبود عبور فاضالب ها در سطح شهرها و عبور فاضالب ها به رودخانه ها 

تذكر مي دهند، نقد مي كنند و اعتراض دارند.
اما ب��ه قول معروف »خود كرده را مالمت نيس��ت!« حال زمان تصحيح 
مديريت ها و روش هاي اجرايي براي انج��ام طرح هاي بزرگ و كوچك ملي 
است؛ طرح هايي كه فقط از بستر فسادهاي مالي و رانت خواري هاي گوناگون 
ساخته و پرداخته شدند. همه مي پرسند ساخت و سازها در كالن شهرها و سطوح 
بسياري از شهرها و روستاها براساس كدام نقشه جامع ايمني اجرا شده اند و سر 

برآورده اند؟
زماني، قبل و بعد از انقالب همه دريافتند كه ايران كشور زلزله خيز است. 
با اين باور تا حدودي جهشي درباره محاسبه زلزله در ساختمان سازي ها انجام 
گرفت. اما هنوز كه هنوز است شوراي شهرها و شهرداري ها در صدور مجوزها 
بر آن تبصره هاي گوناگون مي زنند و همين روال موجب شده است كه كارشناسان 
در امر زلزله بارها هشدار داده و مي دهند كه بسياري از اين هشدارهاي تخصصي 
را در رسانه ها و مطبوعات ديده و مي خوانيم، اما همچنان زنگ خطر ويراني و 
كشتار ناشي از يك زلزله بزرگ و حتي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها 
نواخته مي شود. كافي است بلند مرتبه سازي ها را در كوچه هاي تنگ و باريك 
تهران يا برخي از مراكز ش��هرهاي كوچك و روستا مشاهده كنيد و چگونگي 
ساخت منازل بدون كمترين ارزيابي مسير عبور فاضالب ها و در اغلب روستاها 
بدون محاسبه معماري رصد كنيد. اين بحران زيستي همچنان در مورد زلزله و 
س��اخت و ساز هاي »رشوه خورده« باقي است. مديريت مركزي آن در مجلس 
شوراي اسالمي، شوراهاي شهرها و روستاها و در نهايت در اختيار شهرداري ها 

و شهردار ها است.
حال و اكنون به يكباره با س��يل ويرانگر مواجه شده ايم. خبر از باال آمدن 
فاضالب ها و آلودگي هاي وسيع زيستي و در اغلب شهرهاي سيل زده تا ويراني 
چند شهرك صنعتي، پل ها و ساختمان ها است كه اغلب مسئوالن با يك جمله 

»غافلگير« شده ايم، از آن مي گذرند.
سيل پايان خواهد گرفت، همچنان كه زلزله هاي ويرانگر كه جان بسياري را 
گرفتند و مناطق وسيعي را ويران كردند پايان يافتند و به خاطره هاي تلخ سپرده 
مي ش��وند. بسياري از كشورها درباره حوادث سيل و زلزله، اصل را در نهايت 
پيش��گيري قبل از وقوع نهاده اند و با روش هاي علمي تا آنجا كه توانسته اند از 
خسارت هاي آن جلوگيري كرده اند. ژاپن يك نمونه از كشوري است كه مدام 
در برابر حوادث طبيعي، اعم از زلزله و سيل و رانش زمين و... قرار دارد. اما در 
تحول ساختمان سازي و سنجش زلزله يا ويرانگري سيل ها براي همه كشورها اعم 
از توسعه يافته  يا نيافته، مثال زدني شده است. تاكنون يك خبر از فاجعه طغيان 

فاضالب ها بعد از وقوع زلزله ها و سيل ها از كشور ژاپن شنيده ايد؟
در حاليكه در همين سيل چند روز گذش��ته، مدام به مردم شيراز، اهواز، 
خرم آباد، آق قال و... هشدار داده مي ش��د كه سيالب ها آلوده به فاضالب هاي 
درون شهري است و استفاده از آن خطرهاي گوناگون دارد! همه اين شرح براي 
تجديد نظر حتمي در اجراي مديريت ها اس��ت؛ به ويژه در مديريت شوراهاي 
شهر و روستا و علي الخصوص ش��هرداري ها و ديگر نهادهاي مديريتي كه به 
طور مستقيم و غيرمستقيم مسئوليت زيست عمومي مردم و ارزيابي خطرهاي 
زيس��ت محيطي را به عهده دارند. در يك جمله آيا از اين سيل  ويرانگر عبرت 
مي گيريم؟ همانگونه كه رهبري در سخنان خود به همه مسئوالن هشدار دادند و 
خواهان آن شدند. عبرت در اجرا و رفع نواقص مديريتي! مجازات بدون اغماض 
رانت خواري در برنده شدن مناقصه هاي پروژه هاي بزرگ، اعم از راه  سازي ها، 
ساختمان سازي ها، پاساژ ها، فاضالب  ها، برج سازي ها، ويالسازي هاي حاشيه 
رودخانه ها، تخريب جنگل  و نابودي محيط زيست و... عبرت بايد گرفت كه ما 
با ويرانگري طبيعت بستر ثروت اندوزي طبقه جديد از مسير رانت خواري ها را 
فراهم ساخته ايم كه يكباره زلزله  يا سيلي شهرها و روستاها را ويران مي سازد. آيا 

عبرت آموز هستيم؟

يادداشت

98 ، سال رونق توليد

امسال س��ال رونق توليد نامگذاري شده است. به اين معنا كه مسئوالن 
و مردم و همه دس��ت اندركاران مديريت كشور بايد همه هّمت خويش را به 
كار گيرند تا چرخ كارخانه ها بهتر بگردد. س��رمايه گذاران تشويق شوند تا 
سرمايه هايشان را در امر توليد به كار گيرند. تمامي برنامه ريزي ها هم كمك به 

توليد را مدنظر قرار دهند. اّما چگونه؟
معموالً وقتي رهبري در پيام نوروزي سال جديد را نامگذاري مي كنند، قبل 
از همه تلويزيون در گوشه باالي سمت راست اين نامگذاري را با طراحي يك 
لوگو تقريباً در تمامي برنامه هايش گوشزد مي كند. ادارات كه باز شوند انبوهي 

از بنر و اطالعيه و پالكارد تهيه و نصب مي شود. 
حتي در سربرگ  نامه هاي اداري و رسمي اين نامگذاري را اعالم مي كنند. 
كلي برنامه راديويي و تلويزيوني و مطلب و مقاله هم در اين باب تهيه مي شود اما 
حاصل كار آنچه كه بايد نيست و اغلب در حد همين تذكرها و بنرها و شعارها 
مي ماند؛ جفايي كه اغلب شاهد آنيم و گويا برنامه چنداني هم برايش نداريم. اين 
رويه و روال اصاًل درست نيست و بايد برايش فكري كرد. براي تحقق شعار يا 
بهتر بگوييم هدفگذاري هر سال نياز به اين همه پوستر و شعار و بنر و برنامه و 

تذكر نيست. بايد زيرساخت هاي الزم را براي تحقق هدف مهيا كرد.
كامالً پيداست تا زماني كه سرمايه گذاري در توليد پرهزينه و پرخطر و 
سرمايه گذاري در ساير حوزه هاي غيرمولد اقتصاد كم هزينه و پرفايده باشد، 

توليد رونق نخواهد گرفت.
تا زماني كه اقتصاد رانتي در كشور وجود دارد و اصوالً عده اي با رانت 
مي توانند ره صد ساله را يك شبه طي كنند، توليد رونق نمي گيرد. تا زماني كه 
كار توليدي با هزار دردس��ر و خطر روبرو باشد و توليدكننده هر روز با يك 
دستورالعمل جديد يا يك بخشنامه جديد سروكار داشته باشد، اين امر به سامان 

نمي رسد.
ناگفته پيداست كه رونق توليد در همه بخش هاي اقتصاد تحول ايجاد 
مي كند. در كاهش بيكاري و فقر موثر اس��ت و با ايجاد ثروت در كش��ور 
موتورمحركه پيشرفت ملك و ملت است اما اين امر با شعار و نصيحت محقق 
نمي ش��ود. با نوسان هر روزه در بهاي ارز و با توجه به ميل عمومي اصحاب 
قدرت و ثروت براي واردات كه كم خطر و پرمنفعت اس��ت نمي توان به اين 

هدف رسيد. 
همه مي دانيم كه امس��ال از جهت اقتصادي براي كشور سال حساس و 
سختي است. نظام حاكم بر كاخ سفيد با مردان تازه كار و نژاد پرستي كه در آن 
حضور دارند همه همت خود را به كار گرفته اند تا آب خوش از گلوي اين مردم 
و اين حكومت پايين نرود. فروش نفت هر روز سخت تر از روز قبل مي شود و 

درآمدهاي ارزي كشور نيز به راحتي به دستمان نمي رسد. 
همه اينها را مي توان تهديد و خطر دانست و نيز اگر برايش برنامه ريزي 
داشته باشيم مي توان آن را تبديل به فرصت كرد و اين اگر بسيار مهم است. يكي 

از اين فرصت ها تكيه بر ظرفيت هاي داخلي كشور و توليد ملي است. 
اما براي رونق توليد مهم ترين پيش نياز قبل از هر چيز ديگر عمل به جاي 

حرف است. كاري كه معموالً كمتر به آن عنايت داريم. 
چند نكته را بايد مدنظر داشته باشيم. نخست اينكه با وجود رانت  و فساد 
و تبعيض، توليد رونق نمي گيرد. وجود نهادها و سازمان ها و شركت هاي پرنفوذ 
پرقدرت دولتي و عمومي در مهمترين مراكز اقتصادي و توليدي كشور عماًل 
رقابت برابر و بدون تبعيض را ناممكن مي كند. اقتصاد بايد مردمي شود و رانت 
موجود در امر اقتصاد و از جمله توليد جاي خود را به رقابت سالم بدهد. در 
واگذاري ها نيز بايد بخش خصوصي واقعي پاي كار بيايد. نكته دوم اصالح نظام 
بانكي است كه سال هاي سال است صحبت اصالح و تحول آن در ميان است و 

ظاهراً دلير مردي كه ياراي هماوردي با آن را داشته باشد پيدا نشده است.
در حال حاضر بيش از 90 درصد تأمين مالي كشور خوشبختانه يا متاسفانه 
توسط اين سيس��تم معيوب صورت مي گيرد كه رانت و فساد و عيب در آن 

كم نيست و بخش توليد كشور همواره از آن شكايت دارد.
نكته ديگر براي رونق توليد، ثبات در سياستگذاري ها و ثبات مقررات و 
دستور العمل ها و عدم دخالت دولت در تعيين دستوري نرخ ارز و پايان دادن به 

رويه پرفساد و رانت خيز ارز چند نرخي است.
نكته ديگر اما پرهيز از گسترش هر تنش سياسي چه داخلي و چه خارجي 
است. همه مي دانيم كه رونق توليد نيازمند آرامش و ثبات است. ما بايد بتوانيم از 
همه ظرفيت هاي موجود براي ارتباطات بهتر و بيشتر سياسي و جلوگيري از هر 
تنش غيرضروري در مناسبات بين المللي كه مي تواند در امر صادرات و مبادالت 
تجاري و اقتصادي كشور خلل ايجاد كند استفاده كنيم و اجازه اردوكشي به 
عوامل كاخ سفيد براي ايجاد هرگونه اجماعي عليه ايران ندهيم و آب به آسياب 

دشمن نريزيم.
البته در اين باب حرف و سخن فراوان است و نكته هاي ناگفته بسيار كه 
ان شا  ءاهلل در مقاالت بعدي بدان مي پردازيم، اما كوته سخن اينكه همه همت 
كنيم و نگذاريم رونق توليد در حد شعار سال و انبوهي از بنرها و اطالعيه ها و 
پالكاردها و بيلبوردهاي شهري و در يك كالم در حد تعارف باقي بماند و در 
پايان سال توليد ملي همچنان در چنبره هزار گره و مشكل گرفتار... ان شاءاهلل. 

فتح اهلل آملی

 حضرت آی���ت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی عصر روز اول فروردین ماه سال 
98 در اولین روز سال نو در اجتماع پرشور انبوه 
زائران و مجاوران حرم رضوی، سال 98را »سال 
فرصتها« خواندند و با تأکید بر اینکه تحقق شعار 
امسال یعنی »رونق تولید« موجب ایجاد تحول در 
بخشهای مختلف، افزایش اشتغال، حل مشکالت 
معیشتی، اصالح نظام بانکی، افزایش ارزش پول 
ملی و توازن بودجه ای خواهد شد، سخنان مهم 
و پرنکته ای را درباره »مسائل سال جاری، مواجهه 
دولتهای غربی با ایران و اقتصاد و رونق تولید« بیان 
کردند و در محور چهارم سخنان خود به تبیین 
وظایف جوانان در تحقق مفاد بیانیه راهبردی گام 

دوم پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک میالد 
مبارک پیشوای عدالت حضرت امیرالمؤمنین علی 
علیه السالم به عنوان نوروز حقیقی و تبریک حلول 
سال نو و عید نوروز، ایام اعتکاف را به دلهای 
نورانی معتکفین تحیت گفتند و ابراز امیدواری 
کردند که رحمت و تفضل الهی شامل  همه آحاد 

ملت ایران شود .
رهبر انقالب اسالمی، سخنان خود در این 
مراسم را به چهار موضوِع »مسائل مربوط به سال 
98«، »مسائل جمهوری اسالمی با دولتهای غربی«، 
»مسئله اقتصاد و شعار رونق تولید« و »سخنی با 
جوانان عزیز درباره کش���ور و انقالب و آینده« 

اختصاص دادند.
ایش���ان در خصوص موضوع اول گفتند: 
برخی گویندگان و نویسندگان سال 98را »سال 
تهدیدها« خوانده اند در حالی که من مطلقاً این 
برداشت را قبول ندارم و معتقدم سال 98به توفیق 
الهی »سال فرصتها« و »سال امکانات و گشایش« 

برای ملت ایران خواهد بود.
ایش���ان افرادی را که دائماً تهدیدها را به 
رخ ملت می کشند، دانسته یا ندانسته تحت تأثیر 
رجزخوانی یا جنگ روانی دشمنان ایران خواندند 
و با برش���مردن چند نمونه از رجزخوانی های  
دشمنان در س���ال 9۷، خاطرنشان کردند: یکی 
از احمق های درجه یک آمریکایی گفته بود اگر 
از برجام خارج شویم، مردم ایران از خرید نان 
نیز ناتوان خواهند ش���د و در خیابان های ایران 
شورش به راه خواهد افتاد، همچنین یکی دیگر 
از آنها گفته بود که ما کریسمس ۲۰۱9را در تهران 
جشن خواهیم گرفت، که این حرفها یا ناشی از 
»حماقت« است یا »خباثت و جنگ روانی«، و یا 

هر دوی آنها. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین این 
نکته که سال 98سال فرصتها است، گفتند: مشکل 
عمده کشور، »مشکل اقتصادی و مسئله معیشت 
قشرهای ضعیف« است که بخشی از این مشکل 
ناشی از تحریمهای اروپا و آمریکا است و بخش 
دیگرِ آن به نقائص درونی و ضعفهای مدیریتی 

بازمی گردد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: هم تحریم 
می تواند برای کشور به فرصت تبدیل شود و هم 
مشاهده ضعفها و نقایص، تجربه ای گرانبها برای 
آینده و برای مدیریت سالهای بعد کشور ایجاد 

خواهد کرد.
ایش���ان در پاسخ به این سؤال که »تحریم 
چگونه می تواند به فرصتی برای کشور تبدیل 
شود«، گفتند: بر اساس تجربه، فشار حاصل از 
کاهش درآمدهای نفتی برای کشور ما و هر کشور 
مشابه، انگیزه و تحرک چشمگیری برای اجرای 
اصالحات اقتصادی و نجات کشور از وابستگی 
به نفت ایجاد خواهد کرد، همچنانکه اکنون در 
س���طوح دولتی و تحقیقاتی، مطالعات وسیع و 
خوبی برای اداره کشور با درآمدهای غیرنفتی آغاز 
شده است که اگر درآمد نفتی زیادی وجود داشت 

این فکر و تحرک ایجاد نمی شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای از تجربه دوران 
دفاع مقدس و خودداری قدرتهای مادِی شرق و 
غرب از دراختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات 
دفاعی به ای���ران به عنوان تجربه ای عینی یاد، و 
خاطرنشان کردند: آن تجربه سخت و محدودیتها 
موجب ش���د جوانان با کار و ابتکار،  وابستگی 
نظامی کشور را به بیگانه تغییر دهند، به طوری 
که امروز امکان���ات دفاعی ایران از تقریباً همه 

کشورهای منطقه بهتر و برتر است. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته دشمنان 
نیز به برتری دفاعی ایران اعتراف، و تالش دارند 
آن را وسیله ی فش���ار قرار دهند اما این اتفاق 
نخواهد افتاد و جمهوری اسالمی به کوری چشم 

آنها تقویت بنیه دفاعی خود را ادامه خواهد داد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم 
بررسی طرحهای مقابله با تحریم و اجرای آنها، 
گفتند: نباید از تحریمها بنالیم و از تحریم کننده ها 
یعنی آمریکا و اروپا توقع زیادی داشته باشیم، 
بلکه باید دستگاههای دولتی و تحقیقاتی و همه 
جوانان صاحب فکر و اندیشه با آگاهی از مسائل 
کشور راههای زیادی را که برای مقابله با تحریم 
و خنثی کردن خباثت دشمنان وجود دارد، بررسی 

و دنبال کنند.
رهبر انقالب اس���المی با اشاره به گزارش 
مسئولین ارش���د دولتی مبنی بر در حال تدوین 
بودن راهکارهای مقابله با تحریمها، تأکید کردند: 
مسئوالن باید در عمل و اجرا، به صورت جدی تر 
و فوری تری وارد بشوند و نباید کارها را با تأخیر 
انجام داد. رهبر انقالب اس���المی در ادامه تبیین 
فرصتهای سال ۱۳98به لزوم ایجاد بازدارندگی در 
جنگ اقتصادی با دشمن، اشاره کردند و گفتند: 
امروز بحمداهلل همه مسئولین به این باور رسیده اند 
که دش���من در حال جنگ با ما است و بروز و 

ظهور آن در مسائل اقتصادی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته 
ما باید در این جنگ دشمن را شکست دهیم و 
به توفیق الهی، او را شکست خواهم داد اما این 
کافی نیست بلکه باید بازدارندگی ایجاد کنیم و به 
مرحله ای برسیم که دشمن احساس کند نمی تواند 
از معبر مسائل اقتصادی به کشور ضربه وارد کند 

و ملت را تحت فشار قرار دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
رسیدن به این مرحله امکان پذیر است، افزودند: ما 
در مسائل نظامی در شرایطی قرار داشتیم که امکان 
مقابله با تهاجم هوایی و یا حمله موشکی دشمن 
را نداشتیم اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که 
دشمنان ما در منطقه و یا دشمنانی که در منطقه 
نیرو دارند، می دانند که جمهوری اسالمی ایران، 
می تواند با موشکهای نقطه زن و دقیق خود با هر 

تهاجمی مقابله کند و پاسخ کوبنده بدهد. 
ایشان خاطرنشان کردند: توانایی و مشت 
محکم جمهوری اسالمی در عرصه دفاعی، در 
واقع قدرت بازدارندگی ایران است که در سایه 
تحریمها به دس���ت آمد و در مسائل اقتصاد نیز 
می توان از فرصت تحریمها، به همین توانایی 

بازدارندگی رسید.
رهبر انق���الب اس���المی در محور دوم 
سخنانشان یعنی »مواجهه دولتهای غربی با ایران« 
تأکید کردند: تنها راه رسیدن به مرحله بازدارندگی 
اقتصادی، قطع امید از کمک و همراهی غربی ها 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان دلیل این 
موضوع گفتند: تجربه های تاریخی و مشاهدات 
عینی از رفتار غربی ها نشان می دهد که از آنان 
می توان انتظار توطئه و خیانت و از پشت خنجر 
زدن را داشت اما نباید انتظار کمک و صداقت و 
همراهی را داشت و اگر در مقطعی هم غربی ها در 
ظاهر، کمکی از خود نشان داده اند، در واقع برای 

جلو رفتن کار خودشان بوده است.
ایشان افزودند: این موضوع فقط مربوط 
به ایران نیست بلکه غربی ها، با هر کشوری که 

زورشان برسد، همین رفتار را می کنند.
رهبر انقالب اسالمی، س���ه قرن پدیده 

استعمار کش���ورهای ضعیف در آسیا، آفریقا و 
امریکای التین به وسیله اروپایی ها و جلوگیری از 
پیشرفتهای علم و فناوری در این کشورها را نمونه 
آشکاری از رفتار خباثت آمیز اروپایی ها برشمردند 
و خاطرنشان کردند: در مورد ایران نیز، خیانت و 
خباثت اروپایی ها از اواسط دوره قاجار آغاز شد 
که خیانت انگلیس در جنگ ایران و روس، قضیه 
امتیاز تنباکو، ماجرای ریخته شدن خون امیرکبیر، 
روی کار آمدن حکومت دیکتاتوری رضاخان، 
کودتای ۲8مرداد و ساقط کردن دولت مصدق، 
قضایای مختلف سیاسی و امنیتی بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی، تحریمها و قضیه  
برجام، نمونه های رفتار اروپایی ها در قبال ایران 

است و نباید این مسائل را از یاد برد.
حضرت آی���ت اهلل خامنه ای افزودند: در 
قضیه برجام که قراردادی میان ایران و شش کشور 
بود، بعد از خروج طرف امریکایی، اروپایی ها باید 
در مقابل امریکا می ایستادند و ضمن پایبندی به 
تعهدات خود، تحریمها را برمی داشتند که تاکنون 
ایستادگی نکرده اند. آنها دائماً به ایران نیز توصیه 

می کنند که در برجام بماند ولی خودشان عمالً از 
برجام خارج شده اند، زیرا تحریم های جدیدی را 

ضد ایران وضع کردند.
ایشان به موضوع ایجاد  کانال مالی میان 
ایران و اروپا نیز اشاره کردند و گفتند: این کانال 
مالی بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است و هیچ 

معنایی ندارد .
رهبر انقالب اس���المی با تأکید بر اینکه 
میان وظایف اروپایی ها در برجام با آنچه انجام 
می دهند، زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد، تأکید 
کردند: اروپایی ها در قضیه برجام نیز از پشت 

خنجر زدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: براساس 
مطالعات انجام شده و همچنین مشاهدات عینی، 
سیاست و قدرت در غرب اعم از اروپا و امریکا، 
ظالمانه، زورگویانه، بی منطق و زیاده خواهانه 
است و سیاستمداران غربی برخالف ظاهر شیک 
و ادکلن زده، در باطن، انسانهایی واقعاً وحشی 

هستند.
رهبر انقالب اسالمی رفتار اروپایی ها در 
جنایت تروریس���تی نیوزیلند و شهادت دهها 
مسلمان در دو مس���جد را نمونه ای از باطن 
وحشی آنها برشمردند و گفتند: سیاستمداران و 
رسانه های اروپا حاضر نشدند از واژه »تروریستی« 
برای این جنایت استفاده کنند و فقط به عبارت 
»حرکت مسلحانه« بسنده کردند، در حالی که 
در هر جای دنیا، حرکتی بر ضد یک فرد مورد 
 عالقه اروپایی ها انجام گیرد، گروههای مدعی 
مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر جنجال 

می کنند .
ایشان با تأکید بر اینکه حکومت سعودی، 
»بدترین حکومت منطقه، مستبد، دیکتاتور، ظالم، 
فاسد و وابسته« است، خاطرنشان کردند: غربی ها 
برای چنین حکومتی، امکانات هسته ای و مراکز 
تولید موش���ک فراهم می کنند زیرا حکومت 

سعودی وابسته به آنها است.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال خاطرنشان 
کردند: البته از ساخت مراکز هسته ای و موشکی 
برای حکومت سعودی ناراحت نمی شویم زیرا 

این مراکز در آینده نه چندان دور به فضل الهی به 
دست مجاهدان اسالمی خواهد افتاد .

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
شرارت و شیطنت، طبیعت اروپا و امریکا است، 
گفتند: البته امریکا به دالیل مختلف شرورتر از 
اروپا است که البته این شرارِت بیشتر مختص 

رئیس جمهور فعلی امریکا نیست .
ایشان افزودند: یک نمونه از شرارت های 
امریکا این است که کنگره در دو سال گذشته، 
۲۲۶طرح و الیحه علیه جمهوری اسالمی ارائه 
و یا تصویب کرده است که البته باید از مجلس 
خودمان هم گالیه و س���ؤال بکنیم که مجلس 
شورای اسالمی تاکنون چند طرح و یا الیحه علیه 

خباثت های امریکا ارائه یا تصویب کرده است؟
رهبر انقالب اسالمی از برخی افراد و رسانه ها 
که در داخل، به دنبال بزک کردن غرب و روتوش 
خباثت های غربی ها هستند، گفتند: این افراد و 
رسانه ها که نمی خواهند افکار عمومی متوجه باطن 
شرارت آمیز دولتهای ظاهر الصالحی همچون 
انگلیس و فرانسه شوند، در واقع همان تقی زاده 

دوران پهلوی هستند که می گفت باید از فرق سر 
تا نوک پا، غربی شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: کسانی 
که امروز در داخل به طور پیوسته به دنبال پمپاژ 
سبک زندگی غربی، روشهای غربی و لغات غربی 
در ادبیات، دانشگاهها و مدارس هستند، در واقع 
تقی زاده های جدید هستند، همچنانکه مدافعان و 
حامیان سند ۲۰۳۰نیز در واقع ادامه دهنده تفکر 

تقی زاده هستند .
رهبر انقالب اسالمی گفتند: البته امروز مردم 
انقالبی و جوانان مؤمن نخواهند گذاشت حرف 

تقی زاده های جدید به کرسی بنشیند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به یک 
نکته مهم اشاره کردند و افزودند: برخی مغالطه 
نکنند که س���خنان بنده به معنای قطع رابطه با 
کشورهاي غربی است و من بارها تأکید کرده ام 
که رابطه اشکالی ندارد و در دولت های مختلف 
تشویق به رابطه با کشورهای مختلف و حتی 
اروپایی ها کرده ام اما آنچه اشکال دارد، دنباله 
روی و اعتماد است. ایشان خاطرنشان کردند: 
علت بسیاری از مشکالت ما، این است که در 
مذاکرات، در قراردادها و در تصمیم گیریهای 

سیاسی به غربی ها اعتماد کردیم.
رهبر انقالب اسالمی خطاب به مسئوالن 
تأکید کردند: با کشورهای مختلف ارتباط داشته 
باشید ولی طرف خود را بشناسید تا با لبخند و 
ترفند و س���خن دروغ آنها، راه را اشتباه نروید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: البته مسئوالن 
دولتی ما »امروز« به این نتیجه رس���یده اند که 
نمی توان با غربی ها در یک مسیر حرکت کرد 
که امیدواریم در آینده رفتارها و برخوردهای 
این مسئوالن با غربی ها، بر اثر این فهم جدید، 

تفاوت پیدا کند.
ایشان در ادامه به دو گرایِش متضاد و غلط 
در خصوص غرب اشاره کردند و افزودند: یک 
گرایش که دارای تحجر و تعصب بیجا است، 
نکات مثبت غرب و پیشرفتهای آنها در علم و 
فناوری و برخی خصوصیات خوب اخالقی 
آنها را نمی بیند و گرایش دوم کامالً معتقد به 

وابستگی به غرب و غرب زدگی است.
رهبر انقالب اس���المی، غرب زدگی را 
خطر بزرگی خواندند و با اشاره به طرح خطر 
غرب زدگی به وسیله مرحوم جالل آل احمد در 
سال ۱۳۴۲، تأکید کردند: از تجربه و علم غربی ها 
باید استفاده کرد اما به هیچ وجه نباید به آنها تکیه 

و اعتماد کرد .
حضرت آیت اهلل خامنه ای محور سوم 
س���خنان خود را با این سؤال مهم آغاز کردند 
که اگر نمی توان به غرب اعتماد کرد برای رونق 

اقتصاد ایران باید چه کار کرد؟
پاسخ ایشان به این سوال در »کار مجاهدانه 

و عالمانه« خالصه می شد.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: با تنبلی و 
کم انگیزگی، مسائل اقتصادی حل نمی شود، باید 
ویژگی های کار جهادی یعنی تالش خستگی 
ناپذیر و مخلصان���ه را با کار عالمانه و منطبق 
بر موازین دقیق علمی توأم کرد تا مدیریتهای 
با سواد، کارآمد و جهادی در مسائل اقتصادی، 
تصمیم گیری و اقدام کنند که اگر این چنین شود 

قطعاً اقتصاد ایران شکوفا خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اس���تناد به 
دیدگاه های کارشناسان، ظرفیتهای کشور از جمله 
نیروی انسانی و منابع طبیعی و جغرافیایی را 
بسیار وسیع و مستعد بهره برداری برشمردند و 
افزودند: نقدینگی فراوان، البته به شرط مدیریت 
خوب و استفاده از آن در عرصه سرمایه گذاری، 
می تواند در کنار ای���ن ظرفیتهای فراوان، حل 

مشکالت موجود را شتاب بخشد.
ایشان عملکرد برخی دستگاهها از جمله 
در بخشهای کش���اورزی، آب، خاک و مسائل 
زیربنایی را خوب دانستند اما افزودند: در برخی 
بخشها، رخوت وجود دارد و کارها با تعلل و 
تأخیر انجام می شود؛ به عنوان مثال چند سال 
است الیحه دولت برای اصالح امور بانکی هنوز 

به مجلس نرفته است.
رهبر انقالب اسالمی تشویق بخشهای با 
کارکرد مناس���ب و تذکر به بخشهای مبتال به 
تعلل را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند 
بنده وقتی مسائل را در جمع های عمومی مطرح 
می کنم که قبل از آن بارها به مس���ئوالن تذکر 

داده ام.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به فعالیت های 
خوب بسیاری از مردم و تولید کنندگان در تحقق 
شعار سال گذشته یعنی حمایت از کاالی ایرانی 
اشاره کردند و گفتند: آن شعار البته به طور کامل 
محقق نشده و به قوت خود باقی است اما مسئله 

اساسی امسال »رونق تولید« است.
ایشان رونق یافتن تولید را موجب »تحول 
در بخشهای مختلف اقتصادی«، »کاهش بیکاری 
و تورم و فقر«، »افزایش ارزش پول ملی« و حتی 
»ایجاد توازن و کاهش کسری بودجه کشور« 
خواندند و تأکید کردند: دولت، مجلس و همه 
کسانی که توانایی ورود به حیطه تولید دارند، 
برای تحقق ش���عار امسال با وظایف سنگینی 

روبرو هستند.
رهبر انقالب اس���المی، تالش فعاالن 
اقتصادی برای رونق تولید داخلی را دربردارنده 
اجر الهی توصیف کردند و افزودند: دستگاههای 
مس���ئول باید به تولید کننده، سرمایه گذار و 
فعال اقتصادِی سالم از زوایای مختلف از جمله 
اصالح قوانین و مقرراِت فضای کسب و کار 

کمک کنند.
حضرت آیت اهلل خامن���ه ای مقابله با 
سوءاس���تفاده کنندگان را از دیگر ضروریات 
رونق تولید برشمردند و افزودند: متأسفانه ذهن 
مبتکر ایرانی وقتی در کارهای شیطنت آمیز فعال 
می شود، به روش���های عجیب و غریبی برای 
سوءاستفاده می رسد که قوای مجریه و مقننه و 
دستگاههای ناظر باید در این زمینه، کامالً مراقب 
باشند.ایشان »خرید کارخانه ها«، »فروش ماشین 
آالت«، »اخراج کارگران و تبدیل زمین کارخانه 
به برج« و همچنین »سوءاستفاده از سیاست غلط 
توسعه مراکز بانکی و مالی برای به دست آوردن 
ثروتهای نامشروع از پولهای مردم« را از جمله 
سوءاستفاده هایی خواندند که باید کامالً با آنها 

مقابله شود.
رهبر انقالب اسالمی عرصه تولید را اعم از 
صنایع بزرگ و کوچک، کشاورزی، دامداری و 
صنایع خانگی دانستند و افزودند: در این روند 
ش���رکتهای دانش بنیان باید مورد توجه کامل 

قرار گیرند.
بقیه در صفحه ۲۳

حجت االسالم والمسلمين مروي با حكم 
 رهبر معظم انقالب به توليت آستان 

قدس رضوي منصوب شد

حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت   االسالم حاج شیخ احمد مروی را 
به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند .

متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ احمد مروی دامت برکاته
توفیق خدمتگزاری در آستان مقدس حضرت ثامن الحجج ابی الحسن الرضا 
علیه آالف التحیة و الثنا فوزی عظیم و کرامتی بزرگ اس���ت که شایس���ته است 
برخوردارشوندگان از آن، خدای سبحان را پیوسته از عمق جان سپاس گویند و اکنون 
که جناب حجت االسالم والمسلمین آقای رئیسی پس از دوره ی خدمت پر تالش و 
پر ثمر و پایه گذاری کارهای ماندگار در این آستان با کرامت، به مسئولیت مهم دیگری 
منصوب شده اند جنابعالی را که پرورش یافته ی این دیار و بهره گرفته از برکات آن 
میباشید و مراتب امانت و تقوای جنابعالی در دوره ی همکاری طوالنی به اثبات رسیده 
است، به تولیت و خدمتگزاری این درگاه با عظمت منصوب میکنم و توجه آن جناب 

را به نکاتی معطوف میسازم.
اوالً الزم میدانم همه ی نکات مذکور در حکم جناب آقای رئیسی را به جنابعالی 
نیز یادآوری کنم. اغتنام فرصت این خدمت و صرف همه ی توش و توان خود در آن، 
خدمت به زائران و مجاوران بویژه ضعیفان و نیازمندان، بهره گیری از ظرفیت فرهنگی 
آستان قدس، نگهبانی و مراقبت از گنجینه ی منحصربه فرد هنر معماری و خطاطی 
و تزئین به کار رفته در مجموعه ی بناها و فضاها، حفاظت از موقوفات گس���ترده و 
غنی، ساماندهی بنگاههای اقتصادی و خدماتی و سرانجام، بهره مندی از روحانیت این 
خورشید فروزان، با اخالص و مجاهدتی که به کار خواهید برد در شمار این توصیه ها 

است.
ثانیاً حضور و همکاری آستان قدس در کنار حوزه ی علمیه و روحانیت معّظم 

مشهد مقدس را موکداً توصیه میکنم.
ثالثاً همکاری با مدیریت های دولتی و کمک به آنان به نحو مقتضی توصیه ی 

دیگر اینجانب است.
رابعاً بهره گیری از کارشناسان متدین و انقالبی در بخشهای گوناگون سفارش 

موکد دیگری است که همواره تکرار شده است .
در پایان مزید توفیقات جنابعالی را از خداوند سبحان مسألت میکنم.

سیّدعلی خامنه ای/۱۰فروردین ۱۳98

 برگزاری جلسه ويژه بررسی وضع 
مناطق سيلزده  در حضور رهبر معظم انقالب

حض���رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس���المی عصر روز 
سه شنبه۱۳ فروردین  در جلسه ای ویژه با حضور معاون اول رئیس جمهور 
و تعدادی از اعضای دولت، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان کل 
ارتش و س���پاه، فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی، نیروی انتظامی و بسیج، 
مسئوالن ستاد مدیریت بحران و دستگاههای امدادی و کمک رسان، ضمن 
دریافت گزارش از مسئوالن اجرایی و نظامی درخصوص آخرین وضعیت 
مناطق آس���یب دیده از سیل و اقدامات انجام شده برای اسکان سیل زدگان، 
رس���یدگی به مش���کالت مردم و تصمیم های اتخاذ شده به منظور جبران 
خسارات در بخشهای مسکن، کشاورزی، دامداری، زیرساخت ها و همچنین 
روند کنترل شرایط روزهای آینده، در برخی استانها گفتند: خدمات رسانی، 
هماهنگی بخش���های مختلف، و شور و شوق کمک رسانی و روحیه بسیج 
شوندگی مردم در حادثه اخیر سیل در چند استان بسیار برجسته بود اما باید 
همه تصمیم ها و اقدامات الزم، به صورت جدی پیگیری ش���ود و تا رفع 

مشکالت و آالم مردم آسیب دیده ادامه یابد.
رهبر انقالب اسالمی ضمن قدردانی از گزارش های ارائه شده در این 
جلسه افزودند: خدمات انجام گرفته و هماهنگی میان دستگاهها و حضور 
مسئوالن رده باال و فرماندهان نظامی در دل حادثه و در مناطق آسیب دیده، از 

نکات قابل توجه این حادثه بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش���ان کردند: در کنار این نکات اما 
موضوع مهمتری نیز وجود دارد که آن هم مس���ئله پیشگیری از ویرانی ها و 
خس���ارات است که باید از قبل پیش بینی می شد، زیرا سیل قابل جلوگیری 

نیست اما ویرانی و خسارت قابل جلوگیری است.
ایش���ان افزودند: جدای از خسارات، موضوع صدمات روحی و روانی 
ناشی از حوادثی همچون س���یل، بلندمدت و تأثیرگذار است، بنابراین باید 
به گونه ای برنامه ریزی و آینده نگری شود که صدمات و خسارات ناشی از 

اینگونه حوادث به کمترین میزان ممکن برسد .
رهبر انقالب اسالمی »الیروبی رودخانه ها«، »الیروبی سدها«، »آزاد سازی 
حریم رودخانه ها«، »آبخیزداری« و »حفظ مراتع و جنگل ها« را از موضوعات 
بسیار مهم برشمردند و تأکید کردند: این حادثه باید یک درس عبرت باشد 
تا در طرحهای مختلف آینده از جمله س���د سازی ها، راه سازی ها، احداث 
راه آهن، و عمران ش���هری، همه جوانب مختلف دیده و آینده نگری الزم و 

جامع انجام شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای موضوع پیگیری جدی تصمیم های اتخاذ 
شده در حادثه سیل در استانهای مختلف را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: 
در حادثه اخیر، مردم واقعاً کمک کردند و روحیه بسیج شوندگی مردم برای 
خدمت فوق العاده اس���ت که باید از این روحیه استفاده شود، ضمن آنکه 

همکاری خوبی میان مردم و مسئوالن به وجود آمد. 
ایشان در پایان س���خنان خود ضمن قدردانی از دستگاه های مختلف 
خاطرنشان کردند: در قضیه سیل اخیر صدا و سیما، انصافاً عملکرد خوبی 

داشت.
در این جلس���ه پیش از سخنان رهبر انقالب اس���المی، معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر نیرو و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی 
از آخرین وضعیت مناطق سیل زده و اقدامات انجام شده و خدمت رسانی به 

مردم بیان کردند .
معاون اول رئیس جمهور، سیل اخیر را سیلی کم سابقه و موجب درگیر 
ش���دن ۲۴استان کشور برش���مرد و افزود: در این حادثه، همه دستگاهها و 

مسئوالن آنها با ظرفیت کامل در خدمت مدیریت بحران قرار گرفتند.
آقای جهانگیری، دستور رهبر انقالب اسالمی به نیروهای مسلح برای 
خدمات رسانی در مناطق سیل زده را بس���یار راهگشا خواند و با تشکر از 
فعالیت های مردمی در مناطق آس���یب دیده، خاطرنشان کرد: دولت مصوبات 
مهمی برای جبران خسارات وارد شده به مردم از طریق کمکهای بالعوض و 

تسهیالت با سودهای پایین داشته است.
معاون اول رئیس جمهور با اش���اره به تصمیم های اتخاذ شده برای 
مدیریت آبهای روان به سمت خوزستان گفت: از سپاه درخواست شده است 
برای هدایت آبهای روان کانال هایی را در اطراف بستان و سوسنگرد احداث 

کند .
در ادامه رئیس س���تاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حضور نیروهای 
مسلح از ساعات اولیه وقوع سیل در گلستان، گفت: پس از دستور فرمانده 
کل قوا، همه امکانات فنی و مهندسی برای حل مشکل مردم بسیج، و تأکید 
شد که همه اقدامات با هماهنگی دستگاههای مسئول و ستادهای مدیریت 

بحران انجام شود .
بقیه در صفحه ۲۳

رهبر معظم انقالب : فرداي ايران عزيز بسيار بهتر از امروز است

در خجس���ته س���الروز عید 
مبعث، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
روز چهارش���نبه ۱۴ فروردین در 
دیدار مس���ئوالن نظام، س���فرای 
کشورهای اس���المی و جمعی از 
قشرهای مختلف مردم، بعثت انبیاء 
را یک حرک���ت عظیم برای ایجاد 
تمدن نوین با دو ویژگی »عبودیت 
الهی« و »مبارزه با کفر و طاغوت« 
خواندند و با تأکید بر اینکه بعثت 
جامع ترین، )ص(،   پیامبر اک���رم 

 کامل ترین و ماندگارترین بعثت ها 
است، گفتند: امروز انقالب اسالمی و 
نظام جمهوری اسالمی ادامه بعثت 
پیامبر اعظم)ص( اس���ت و وعده 
خدا، پیروزی جبهه حق در مصاف 
توحید و طاغوت است .رهبر انقالب 
اس���المی در ابتدای سخنان خود با 
اش���اره به حادثه سیل در برخی از 
استانهای کشور و مشکالت ناشی 
از آن و همچنین تلفات و خسارات 
سیل، افزودند: در این حادثه، تالش 
مردم و روحیه همبستگی و بسیج 
شوندگی در میان آنان، بسیار خوب 
بود و ملت ایران جانانه وارد میدان 
شدند و کمک کار مسئوالن بودند 
و مس���ئوالن نیز با همین پشتیبانی 
مردمی و با اتفاق کلمه توانس���تند 

اقدامات ابتدایی را انجام دهند.
حضرت آی���ت اهلل خامنه ای 
با تأکید بر اینک���ه هنوز کارهای 
زیادی برای کاهش آالم مردم سیل 
زده باقی مانده اس���ت، خاطرنشان 
کردند: به مسئوالن تأکید کرده ام 
که کارهای اصلی یعنی بازسازی 
ویرانی ها و جبران خسارتها، از این 
به بعد است و باید این خسارات و 

صدمات جبران شود.
ایشان افزودند: البته مردم عزیز 
در مناطق سیل زده باید به همکاری 
با مسئوالن ادامه دهند زیرا کمک 

آنها حقیقتاً گره گشا خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه 
با اش���اره به موضوع مبعث، ظهور 
پیامبران در جوامع مختلف را یک 
برانگیختگی و یک حرکت عظیم با 
جهت گیری »توحید و عبودیت« 
و »اجتن���اب از طاغوت« خواندند 

و تأکید کردن���د: طاغوت در واقع 
همان جریان و خِط مقابِل حرکت 
توحیدی است که مصداق امروز آن 
رؤسای جمهور در امریکا و برخی 

کشورهای دیگر، هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تأکید بر اینکه هدف از بعثت انبیاء 
ایجاد جامعه فاضله و تمدن نوین 
بوده اس���ت، گفتند: در این تمدن، 
همه لوازم آن از جمله علم، اخالق، 
س���بک زندگی و حتی جنگ نیز 

وجود دارد.
ایش���ان با اش���اره به برخی 

دیدگاهها که هدف اسالم را، از بین 
بردن جنگ عنوان می کنند، افزودند: 
در اس���الم، جنگ وجود دارد اما 
موضوع مهم، جه���ت گیری این 
جنگ اس���ت زیرا جریان طاغوت 
همواره برای اشاعه فساد و قدرت 
طلبی و مقاصد خبیث، جنگ به راه 
انداخته است که این جنگ مذموم 
است اما مقابله با طاغوت، ممدوح 

است.
رهب���ر انقالب اس���المی، 
خاطرنش���ان کردند: تجاوزگری 
های رژیم صهیونیس���تی در طول 
س���الهای متم���ادی، نمونه بارز 
جنگ افروزی های طاغوت، و مقابله 
مجاهدان فلس���طینی و حزب اهلل 

لبنان و همچنین دفاع 8ساله ملت 
ایران مصداق بارز جهاد در راه خدا 

است .
حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
 تأکید بر اینکه بعثت پیامبر اسالم )ص(

 جامع ترین و ماندگارترین بعثت ها 
و انقالب اسالمی ایران نیز ادامه آن 
بعثت است، افزودند: علت دشمنی 
با نظام جمهوری اس���المی همان 
خط دش���منی جبهه طاغوت با 
جبهه توحید اس���ت و اینکه گفته 
می شود دشمن تراشی نکنید حرف 
نادرستی است زیرا جبهه طاغوت 

با اصل و هویت حرکت توحیدی 
مخالف است و امریکا و نوکرهای 
او همچون آل س���عود، به کمتر از 
دست کشیدن از حرکت در مسیر 

توحید راضی نمی شوند.
ایش���ان مص���اف »توحید و 
طاغوت« را مصافی اجتناب ناپذیر 
خواندند و با تأکید بر اینکه خداوند 
متعال پیروزی جبهه حق را مقدر 
فرموده است، گفتند: اگر ملت ایران 
همانگونه که ت���ا به حال حرکت 
کرده است، به مس���یر خود ادامه 
دهد، قطعاً بر دشمنان یعنی امریکا و 
اذناب او غلبه خواهد کرد و پیروز 
خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی در 
عین حال نکته مهمی را متذکر شدند 

و خاطرنشان کردند: البته این نتیجه 
پیروزی قابل تغییر است و آن، در 
شرایطی است که دچار کوتاهی، 
عدم همراهی، ع���دم صداقت و 
دست کش���یدن از مجاهدت در 
راه خدا، بشویم.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای گفتند: اما ملت ایران نشان 
داده است که اینگونه نیست و امروز 
جوانان کشور با انگیزه، معرفت و 
آمادگی بیشتر از جوانان نسل های 
قبل، این مسیر را ادامه خواهند داد و 
به همین علت است که من همواره 

جوانها را خطاب قرار می دهم.

ایشان با تأکید بر اینکه جوانان 
باید در همه عرصه ها آماده حرکت و 
پیشرفت روزافزون باشند، افزودند: 
امروز همه بوی���ژه جوانان باید در 
عرصه های علم و فناوری، اخالق، 
سبک زندگی، مس���ائل اقتصادی، 
مسائل فرهنگی و در جبهه حرکت 
های سیاس���ی و آگاهانه، فعال و 
پرنش���اط در صحنه حضور داشته 
باشند .رهبر انقالب اسالمی در پایان 
سخنان خود تأکید کردند: فردای 
ایران اسالمی متعلق به جوانان مؤمن 
و پرانگیزه ای اس���ت که با اراده 
 قاطع و فکر روش���ن و ابتکارهای 
پی در پی، می توانند کشور را به اوج 

اعتال برسانند.

تجليل رهبر انقالب از روحيه همبستگي مردم و مسئوالن در حادثه سيل در پیام نوروزی رهبر معظم انقالب اعالم شد

سال 98 سال رونق توليد

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳98هجری شمسی، 
با تبریک عید نوروز و میالد مسعود امیرمؤمنان حضرت علی علیه السالم به هم میهنان 
عزیز و بویژه خانواده های معظم شهیدان و جانبازان، و با آرزوی سالی توأم با شادی، 
سعادت، سالمت جسمی و توفیقات روزافزون مادی و معنوی برای ملت ایران، سال 

جدید را سال »رونق تولید« نامگذاری کردند .
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ارزیابی سال 9۷، آن را سالی پُر ماجرا خواندند 
و خاطرنشان کردند: دشمنان در این سال نقشه های زیادی برای ایران کشیده بودند، 
اما ملت ایران به معنی واقعی خوش درخش���ید و با صالبت و بصیرت و با همت 
جوانان، آن نقش���ه ها را خنثی کرد.رهبر انقالب اسالمی واکنش مردم به تحریم های 
شدید آمریکا و اروپا را در عرصه های سیاسی و اقتصادی واکنشی محکم و مقتدرانه 
برشمردند و افزودند: در عرصه سیاسی مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم ۲۲بهمن 
و موضع گیری هاي مردم در طول سال بود و در عرصه تقابل اقتصادی نیز با »افزایش 
ابتکارات علمی و فنی«، »افزایش چشمگیر شرکتهای دانش بنیان«، »افزایش تولیدات 
زیربنایی و اساس���ِی داخلی مانند افتتاح فازهای متعدد گاز جنوب کشور و افتتاح 
پاالیشگاه بزرگ بندرعباس«، ملت ایران توانست در مقابل دشمنی و خباثت دشمنان، 
قدرت و هیبت و عظمت خود را نشان دهد و آبروی ملت و انقالب و نظام جمهوری 

اسالمی افزایش پیدا کرد .
ایش���ان در ادامه مشکل اساسی کشور را همچنان مشکل اقتصادی دانستند و 
با اشاره به افزایش مشکالت معیشتی مردم در ماههای اخیر، گفتند: بخشی از این 
مشکالت مربوط به مدیریتهای نارسا در زمینه مسائل اقتصادی است که حتماً باید 
جبران شود، البته برنامه ها و تدابیری اندیشیده شده است که این تدابیر باید در طول 

سال جدید به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید مجدد بر اینکه اولویت و مس���ئله فوری و 
جدی کشور، مسئله اقتصاد است، از »کاهش ارزش پول ملی« »قدرت خرید مردم« 
و »کم کاری و یا تعطیل بعضی کارخانجات« به عنوان مشکالت مهم اقتصاد کشور یاد 
و تأکید کردند: بر اساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید حل همه این 

مشکالت »توسعه تولید ملی« است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به استقبال مردم از شعار سال 9۷یعنی »حمایت از 
کاالی ایرانی« و آثار مثبت آن، افزودند: امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله »تولید« 
است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکالت معیشتی و اشتغال حل می شود، هم 
موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می تواند مشکل 
ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من ش���عار امسال را »رونق 
تولید« قرار دادم.حضرت آیت اهلل خامنه ای همگان را به تالش برای رونق تولید در 
کشور فراخواندند و ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس این تالش 

در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر حل شدن قرار بگیرد.
ایشان با درود به ارواح مطهر امام راحل و شهیدان سرافراز، و با سالم به پیشگاه 
حضرت ولی عصر)عج(، دعای آن بزرگوار و سعادت ملت ایران و همه ملتهایی که 

نوروز را گرامی می دارند، از خداوند متعال مسألت کردند.



رئیس کمیس���یون فرهنگی و اجتماعی 
ش���ورای اسالمی شهر تهران گفت: موضوع 
نامگذاری معبری به نام اس���تاد »جمش���ید 
مش���ایخی« در اولین جلسه کمیته نامگذاری 
شورای اسالمی شهر تهران مطرح و بررسی 

می شود.
محمد جواد حق شناس در گفت و گو 
با ایرنا با اشاره به درگذشت استاد »جمشید 
مشایخی« اظهار داشت: نامگذاری معبری به 
نام ایش���ان شاید اندکی زمان بر باشد اما این 

موضوع اجرایی و عملیاتی می شود.
وی تصریح کرد: پاسداش���ت بزرگان 
کشور و به خصوص هنرمندان و کسانی که 
تمام عمر را برای اعتالی فرهنگ و هنر این 
سرزمین سپری کرده اند، مورد عالقه عموم 
جامعه است و این هنرمندان باید در اذهان و 

خاطره تاریخی مردم شهر ماندگار باشند.
حق شناس افزود: باید قدر این هنرمندان 
را شناخت و یکی از راه های مناسب، توجه 
به این عزیزان و بزرگان در حوزه های شهری، 
نامگذاری معبر، خیابان و یا نصب سردیس و 

تندیس از ایشان در شهر است.
عضو شورای اسالمی شهر تهران تاکید 
کرد: با توجه به رویکرد شورای اسالمی شهر 
تهران و کمیسیون نامگذاری در اولین فرصت 
موضوع نامگذاری معبری به نام استاد »جمشید 

مشایخی« بررسی و اجرا می شود.
وی ادامه داد: با نامگذاری معبری به نام 
این هنرمند در شهری که زندگی کرده، فرصت 
خوبی فراهم می ش���ود تا یادشان به درستی 

گرامی داشته شود.
حضور هنرمندان، وزیر ارشاد و مدیران در 

منزل جمشید مشایخی
جمعی از هنرمندان و مدیران سینمایی 
برای عرض تسلیت به خانواده  داغدار جمشید 
مشایخی در خانه این هنرمند، حاضر شدند.

به گزارش ایسنا، از هنرمندان و مدیرانی 
که در منزل این هنرمند پیشکسوت از صبح 
14 فرودین ماه تاکنون حاضر شدند می توان 
از س���ید عباس صالحی وزیر ارشاد، علیرضا 
تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، علی 
عسگری رییس سازمان صدا و سیما، همایون 
اسعدیان، منوچهر شاهسواری )مدیرعامل خانه 
سینما(، علی دهکردی،پرویز پورحسینی، ایرج 
راد، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، احترام برومند، 
مس���عود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان 

نام برد. سینمایی، فاضل نظری و… 
در منزل جمشید مشایخی، سام و نادر 
)پسران مشایخی( و همسر این هنرمند فقید 

حاضر بودند.
تنها آرزوی جمشید مشایخی چه بود؟

»رفتن از دنیا برترین قانون خداس���ت 
و همان طور که بس���یاری از بزرگان رفتند ما 
هم می رویم اما دوس���ت دارم با نام نیک از 

دنیا بروم.«
جمش���ید مشایخی سال 90 کمتر از 8 
سال قبل در سال روز تولد 77 سالگی اش از 
تنها آرزویش برای ایسنا نوشت: »تنها آرزویم 
این اس���ت که بع���د از رفتنم بگویند، خدا 

رحمتش کند.
 رفتن از دنیا برترین قانون خداس���ت 
و همان طور که بس���یاری از بزرگان رفتند ما 

هم می رویم اما دوس���ت دارم با نام نیک از 
دنیا بروم.

همیشه دوست داشتم در سالهای پایانی 
عمرم به روستایی بروم و در آنجا در کنار افراد 
پاک و شریف در دل طبیعت زندگی کنم. چرا 
که روستایی ها آدم های بسیار خوبی هستند و 

در آنجا از دروغ و تظاهر خبری نیست.
محمدعلی کش��اورز: سفرت بی خطر 

رفیق!
»ما پنج نفر بودیم! پنج رفیق که در عرصه 
هنر همدیگر را جستیم. عمر رفاقت هایمان از 
شصت سال گذشته بود. می دانید شش دهه 
رفاقت یعنی چه؟ بسیار تلخ است که اعتراف 
کن���م هر کدام از این هنرمندان که می روند، 
جایشان تا همیش���ه خالی می ماند. سفرت 

بی خطر رفیق !«
محمدعلی کشاورز بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزیون و از دوس���تان جمشید مشایخی 
در گفت وگویی با ایسنا با اشاره به سال های 
دوس���تی اش با این هنرمند بیان کرد: ما پنج 

نف���ر بودیم! پنج رفیق ک���ه در عرصه هنر 
همدیگر را جس���تیم. عمر رفاقت هایمان از 
شصت سال گذشته بود. می دانید شش دهه 
رفاقت یعنی چه؟ اما حاال س���ه نفر از این 

جمع کم شدیم.
ای���ن هنرمند با اندوه فراوان ادامه داد: 
با وجود این که از این فراق ها قلبم به درد 
می آید، اما شوق دیدار آنها در جهان دیگر 
آرامم می کن���د. انگار ما باید رفاقت را در 

سرای دیگر هم بیاموزیم.
محمدعلی کش���اورز ک���ه در آثاری 
 چ���ون »کمال المل���ک«، »هزاردس���تان« 
و … با مشایخی همبازی بود، درباره آغازین 
روزهای آشنایی شان اضافه کرد: جمشید را 
از دهه س���ی می شناسم به تعبیری او را از 
اداره هنرهای دراماتیک شناختم؛ زمانی که 
ما کار تئاتر می کردیم و او کم کم خودش را 
و هنرش را به همه نشان داد. بعد با او در 
تله تئاترهای تلویزیونی و همچنین سینما و 

سریال های تلویزیونی همکاری کردم .

این هنرمند پیشکسوت به ویژگی های 
شخصیتی و مهارت های حرفه ای مشایخی 
هم اشاره کرد و گفت: او همواره به بازیگری 
مؤمن بود و تا آخرین نفس هم این حرفه 
را رها نکرد. جمشید هم مثل پرویز فنی زاده 
و خیلی های دیگر اس���تعدادی ذاتی و ناب 

برای بازیگری داشت.
وی ادام���ه داد: او رفت اما نقش هایی 
که خلق کرد تا ابد ماندند. جمشید مشایخی 
شیفته علی حاتمی بود و در سوگش سال ها 
ماتم زده بود. شک ندارم هیچ کس به اندازه 

علی از دیدار او خوشحال نمی شود.
محمدعلی کشاورز در پایان صحبت های 
خود گفت: امیدوارم مردم در بدرقه او سنگ 
تمام بگذارند. بس���یار تلخ است که اعتراف 
کن���م هر کدام از این هنرمندان که می روند 
جایش���ان تا همیشه خالی می ماند. سفرت 

بی خطر رفیق!
محمد علی کشاورز همچنین در واکنش 
به شایعاتی که هر از چند گاهی درباره حال 
و اوضاع جسمی او منتشر و باعث نگرانی 
اعضای خانواده و دوستدارانش می شود، بیان 
کرد: حال و اوضاع جسمانی ام مناسب است 
و مش���کلی وجود ندارد و باید بگویم که 
من تنها یک صفحه رس���می در اینستاگرام 
دارم که اگر خبری هم وجود داش���ته باشد، 
به این طریق به اطالع ش���ما می رس���انم و 
خواهش می کنم پیگی���ر این اخبار کذب 
نباش���ید. همان طور که در آخرین نوشتاری 
که منتش���ر کردیم، به حضور آقای شهرام 
کرمی، مدیر کل هنرهای نمایشی اشاره شد 
که به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی به 
خانه ما آمده بودند و پیام روز ملی هنرهای 

نمایشی امضا شد.
»مردمی بودن« منش و باور مش��ایخی 

بود 
هادی مرزبان کارگردان باسابقه تئاتر که 
تجربه همکاری با زنده یاد جمشید مشایخی 
را در ۲ نمایش »شب روی سنگفرش خیس« 

و »میر عشق« داشت، به ذکر خاطراتی از این 
بازیگر مطرح س���ینما و تئاتر ایران پرداخت.

ه���ادی مرزبان کارگ���ردان تئاتر که تجربه 
همکاری با زنده یاد جمشید مشایخی را در 
نمایش »ش���ب روی سنگفرش خیس« اکبر 
رادی داشت، درباره تجربه این همکاری به 
خبرنگار مهر گفت: جمشید مشایخی یکی از 
آدم های الگو برای من بود و شاید ۵0 درصد 
گرایش���م به سمت تئاتر به خاطر بازی ها و 
کارهای جمشید مشایخی بود که در تماشاخانه 

سنگلج به تماشای شان می نشستم.
جایش خالی می ماند

علی نصیریان از س���ال ها همکاری و 
رفاقت با جمش���ید مشایخی گفت و اینکه 
با رفتن او جای  بازی های درخش���انش برای 

همیشه خالی خواهد ماند.
 علی نصیریان بازیگر پیشکسوت تئاتر، 
سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر 
درباره س���ال ها همکاری و دوستی با زنده یاد 
جمشید مشایخی عنوان کرد: من مشایخی را 
از ۶0 س���ال پیش در اداره هنرهای دراماتیک 
ش���ناختم، او یکی از هنرمندان برجس���ته و 
استعدادهای بسیار درخشان کارهای نمایشی 
چه در تئاتر چه در س���ینما و تلویزیون بود.
وی ادامه داد: همکاری من و مش���ایخی هم 
در س���ینما هم در صحنه و هم در تئاترهای 

تلویزیونی بود.
بازیگر س���ریال »هزاردستان« با اشاره به 
دیگر دوس���تان جمع پنج نفره شان بیان کرد: 
مش���ایخی یکی از هم���کاران عزیز من بود 
همانطور که محمدعلی کش���اورز هست و 
همانطور که داود رشیدی و عزت اهلل انتظامی 
بودند. ما در کارهای یکدیگر بازی می کردیم 
مثاًل داود رشیدی کارگردانی می کرد و دیگران 
ب���ازی می کردند و یا به نوعی دیگر ما چند 
نفر با هم همکاری داش���تیم. مشایخی یکی 
از برجس���ته ترین هنرمندانی بود که هم در 
تلویزیون به جامعه معرفی شد هم در تئاترهای 
س���نگلج و هم در سینما فردی شناخته شده 
بود.نصیریان با اشاره به ویژگی های مشایخی 
بیان کرد: ویژگی اساسی او استعداد و جوهر 
کار بازیگری بود که در وجودش بود نه اینکه 
با تعلیمات آکادمیک مفصل آن ها را آموخته 
باش���د بلکه او جزو استعدادهای خودجوش 
بود که اگرچه اطالعات و تعلیماتی را آموزش 
می بینند اما جزو کسانی هستند که متکی به 
طبیعت خالقه خودش است و همه این جوهر 
و استعداد و جوشش را ندارند. او مثل پرویز 
فنی زاده بود که بیشتر درخشش خالقه خودش 
بود که او را موفق کرد.این هنرمند پیشکسوت 
اضافه کرد: مهمترین کار ایشان در تلویزیون 
سریال »هزاردستان« بود و در سینما هم یکی از 
بازی های بسیار درخشان او نقش کمال الملک 
بود که در این دو کار بسیار زیبا و باورپذیر 
حاضر شد. من کسی را نمی شناسم که توانسته 
باش���د جای او در این کارها بازی کند و او 

بسیار به این نقش ها نزدیک بود.
مراسم تشییع پیکر استاد مشایخی، ساعت 
9و30 دقیقه روز ش���نبه 17 فروردین 98 از 
محوطه تاالر وحدت انجام خواهد شد، مراسم 
اقامه نماز بر پیکر استاد در محل تشییع انجام 

خواهد شد.
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 آيت اهلل علي كاظمي اردبيلي

س���بز است در و دشت و دمن از کرم هو
از جام���ة رنگی���ن مزیّن ش���ده هرس���و

دل مي ب���رد از آدمی���ان یاس���من و یاس
چ���ون دلب���ر مه طلعت و مه پیکر و مه رو

گل���زار چنین یافت���ه آرای���ش و زینت
گوی���ا ک���ه جهان یافته زین���ت همه از او

صبح اس���ت و صبا کرده معّطر همه جا را
عالم ش���ده بس خّرم و زیبنده و خوش���بو

در داده به دل ها همگي وجد و س���روري
لطف س���حر و نکه���ت گل ها و لب جو

صف بس���ته به گلزار و گلستان به شکوهي
ریحان و گل و س���نبل و صدها گل مینو

گه کب���ک دري زمزم���ه اي مي کند از دل
آی���د به ن���وا خن���ده زنان گاه پرس���تو

گ���ه بلب���ل و قم���ري بس���رایند غزل ها
گاهي به مس���ّرت برس���د نغم���ه ز تیهو

گه س���ار کش���د صوت و صدایي فرح افزا
باش���د مترنّم چ���و یکي فرد س���خنگو

از اوس���ت بلي هرچه جمال است به گیتي
از او ش���ده زیب���ا به چم���ن اللة خودرو

از او برس���یده نف���س و دم ب���ه عوال���م 
از اوس���ت بلي قدرت ه���ر صاحب نیرو

در انف���س و آف���اق و در افالک و یا خاک
زان ذات مدبّ���ر هم���ه دارن���د تکاپ���و

آن قام���ت  موزون که ب���رد دل به نگاهي  
وان طلع���ت تابن���ده و خال  و خط و ابرو

هرج���ا نگرم قدرت او نیک عیان اس���ت
پیداس���ت بل���ي ق���درت او در بن هر مو

غفل���ت ز چنی���ن ذات توان���ا و مدبّ���ر
هرگز نس���زد نیک بدان ب���ر من و بر تو

او کاظمی���ا برتر از اوهام و عقول اس���ت
ت���و قاصري و ع���ذر طل���ب از کرم او

بهارّيه معبری در تهران به نام »استاد مشایخی« نامگذاری می شود
رئيس كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران به مناسبت درگذشت جمشيد مشايخي يادداشت

قلّه نشین موسیقی سنتی ايران 

 

»محّمدرضا شجريان«

ن���ام بلن���دآوازه ای که آواز معاصر ای���ران، نامِ بلندش را از او به وام 
دارد .

او که بی اغراق، قّله نش���ین موسیقی سنتی ایران است، به شایستگی 
َردای خسروِی آواز ایران، تْن آراِی تَِن یگانه ی اوست !

    استاد شجریان، این شجر پُر برگ و بار فرهنگ و هنرِ کهْن دیار 
ایران ، سال هاست که با سعی و صبری خاص، َمخدوم عرصه ی ساز و 
سرود ُقَدما است و مدت َمدیدی است که با علم و ِحلمی بی انتها، با افتخار 

خادمی اهالی اهل دِل آوا و آواز ایران را بر عهده دارد.
عا نیز اظهار نظرهای مستدل و مستمر اَکابِر فرهنگ  سند اثبات این ُمدَّ
و اَعاِظم هنر معاصر این سرزمین است که هماره زوایای زنده و ارزنده ی 
شخصیت فرهنگی و هنری این فرهیخته ی هنرمند را در گفتار و نوشتار 

خود متجّلی کرده اند.
بزرگانی چون زنده یاد استاد غالمحسین بنان، زنده یاد استاد جلیل شهناز، 
استاد هوشنگ ابتهاج، استاد فرهاد فخرالدینی، استاد شفیعی کدکنی، استاد 
محمود فرشچیان و ده ها شخصیت برازنده ی فرهنگ و هنر ایران عزیز .

اگر نیک بنگریم به نیکی در خواهیم یافت که ش���جریان عصاره ی 
قریب دویست سال نغمه و نوای ایران زمین است که اینک پس از نیم قرن 
تالش ِشگفت و تدبّر شگرف، واسطه ی نسل نوین این نوع از موسیقی 
فاخر با پیشینیان پر افتخار آن است. به نحوی که امروزه هر کس دستاوردی 
در وادی آوا و آواز ایرانی دارد، به یقین آن را مرهون دس���تگیرِی دس���تاِن 
پُرِ استاد شجریان از خود می داند. گاهی که دقیق می شوم تا عمیق بیابم، 
متحیّرانه از خود می پرسم:  به راستی کدام یک وام دارترند؟ آواز ایران به 

شجریان، یا شجریان به آواز ایران؟!
و هنوز که هنوز اس���ت، پس از س���ال ها ُجستار نتوانسته ام برای این 
پرسش اساسی، پاسخی اصولی بیابم! او که چون ماه تابانی در تاَرک سپهر 
هنر ایران زمین می درخشد و می درخشاند، مشفقانه و مشتاقانه »شاگردانی« 
را تعلیم داده و تربیت کرده است که هر یک خود »شاهْ َگردانی« در گردونه ی 

موسیقی کنونی ایران هستند.
آری ؛ استاد محّمدرضا شجریان به گونه ای به تارِ فرهنگ و به پودِ 
هنر ایران تنیده شده است که هرگز نمی توان نقش بی بدیل او را در ِسیر 
و صعودِ آواز و آوای معاصر ایران ندیده گرفت. حال این که تعدادی قلیُل 
العِّده و کثیر الُعقده، به خیال خام خود برآنند تا سیمای ماه مانند این اسطوره 
ی بی نظیر موس���یقی را چاه گونه ارایه نمایند، مرا یاد این دو ش���اه بیت از 

سروده های فاضل نظری عزیز می اندازد که سرود :
سنگ در بِرکه می اندازم و می  پندارم

با همین سنگ زدن، »ماه« به هم می ریزد!
غافل از این که:

کِْی به انداختِن سنِگ پیاپی در آب
»ماه« را می شود از حافظه ی آب گرفت؟!

   و در پایان به عنوان یک معّلم هنر کوچک، با صد دریغ و افسوس، 
چنین می نگارم:

   ای کاش بزرگان فکری و بزرگواران ذکری جامعه از س���ویی، و 
تصمیم سازان سیاسی و تصمیم گیران اجرایی کشور از سوی دیگر، قدر 
وجود ذی جود مفاخری چون اس���تاد محّمدرضا ش���جریان را آن گونه که 
شایسته ی نظام اسالمی است بدانند و آن گونه که بایسته ی پیشینه ی غنِی 

ایرانی است، تَحسیِن آنان را به هنگام بدارند.
یعن���ی ت���ا آنگاه که به تعبیر قیصر قول و غزل ایران ، زنده یاد قیصر 

امین پور :
حرف های ما هنوز ناتمام...

تا نگاه می کنی
وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آنکه باخبر شوی

لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود 
آی

ای دریغ و حسرت همیشگی!
ناگهان

چقدر زود
دیر می شود !

  سعيد محّمدحسينی 

نخستین نوروزگاه مشترک ایران 
و ترکمنستان با حضور روسای حوزه 
فرهنگ و گردش����گری کشورهای 
ایران و ترکمنستان در مرز مشترک 

دو کشور آغاز به کار کرد.
به گزارش میراث آریا، نخستین 
نوروزگاه مشترک ایران و ترکمنستان 
صبح روز پنجش����نبه 1۵ فروردین 
98 با حضور علی اصغر مونس����ان 
مع����اون رییس جمهوری و رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، آتا گلدی شاهمرادف 
وزیر فرهنگ ترکمنستان و طالبیان 
معاون میراث فرهنگی، ولی تیموری 
معاون گردشگری کشور، استاندار 
خراسان رضوی و مدیر کل میراث 
فرهنگی اس����تان در منطقه مرزی 

باجگیران آغاز شد.
هنرمندان حوزه صنایع دستی 
ایران در این برنامه حضور دارند و در 
غرفه های مختلف به ارایه آثار خود 
پرداختند. گروه های موسیقی آیینی از 
جمله کرد و آذری و خراس����انی نیز 

در این مراسم اجرا کردند.
علی اصغر مونس����ان در آیین 
گشایش نوروزگاه مشترک ایران و 
ترکمنستان در منطقه مرزی گودان 
ابتدای سخنانش ضمن ابراز همدردی 
با آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر 
کشورمان و نیز سیلزدگان کشورهای 
همس����ایه، هم آوایی دستگاه هاي 

مختلف، تالش نیروهای مس����لح و 
بس����یج نیروهای مردمی را بی نظیر 

توصیف کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس����تی و گردشگری، که به 
نمایندگی از کشورمان در این مراسم 
ش����رکت کرد افزود: الزم می دانم 
مراتب تقدیر و تشکر دولت و ملت 
جمهوری اسالمی ایران را از قربان قلی 
ب����ردی محمدوف رئیس جمهور و 
دولت و ملت کش����ور دوس����ت و 
همسایه، جمهوری ترکمنستان، برای 

برگزاری این مراسم ابراز کنم .

مونسان ادامه داد: در طول تاریخ 
رخدادهای فراوانی روی داده است. 
ام���ا فرهنگ ملت ها فراتر از مرزها 
بشارت دهنده صلح و دوستی بوده 
اس���ت. نوروز پیام آور مودت و 
نوع دوس���تی، امید به آینده بهتر و 

تالش برای شکوفایی است.
معاون رئیس جمهوری یادآور 
ش���د: س���ازمان علمی و فرهنگی 
ملل متحد )یونس���کو( نوروز را در 
فهرست میراث جهانی ثبت کرد و 
۲1 مارس نیز در تقویم سازمان ملل 
متح���د با عنوان روز جهانی نوروز 

نامگذاری ش���د تا که امروز بیش 
از 300 میلی���ون نفر با ملیت های 
گوناگ���ون و در قالب حدود 30 
کش���ور، نوروز، این جشن نوزایی 

طبیعت را جشن بگیرند.
او خاطر نشان کرد: برگزیدن 
نخس���تین روز از اعتدال بهاری به 
عنوان آغاز س���ال نو و بر پایه ای 
از س���نت های دیرینه، برکت زمین 
را ی���ادآوری می کن���د و آن را که 
نش���انه ای بارز از قدرت پروردگار 

است، می ستاید.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دس���تی و گردشگری، در 
خصوص جش���ن مشترک ایران و 
ترکمنستان گفت: ما امروز در مرز 
مشترکمان گرد هم آمده ایم تا بگوییم 
مرز مشترک ما فرهنگ ماست. این 
مرز مشترک چیزی بر روی خاک 
نیست. این مرز مشترک، فرهنگ، 
تمدن و میراثی هزاران ساله است که 
قلب های ما را به هم و جان های ما را 
در هر جای این جغرافیای فرهنگی، 
از ایران تا هند و از ترکمنس���تان تا 

آلبانی، به هم پیوند می زند.
مونسان در پایان ضمن تقدیر 
و سپاس مجدد از دولت جمهوری 
ترکمنستان و ابراز خشنودی از اهتمام 
ویژه دولت های ایران و ترکمنستان 
در بسط و توسعه روابط دوجانبه و 
تبادل هیئت های فرهنگی دو کشور، 
از میهمانان که با حضورشان در این 
نوروزگاه مشترک، پیام آور صلح و 
دوستی و نوزایی نوروز در حافظه  
تاریخی و فرهنگی مردمان این دو 
کشور و سرزمین های حوزه نوروز 
خواهند شد، تقدیر و تشکر و ابراز 
امیدواری کرد تمهیداتی اتخاذ شود 
تا با گسترش فرهنگ همجواری و 
توسعه گردشگری میان کشورهای 
برخوردار از فرهنگ و آئین نوروز، 
هرچه بیشتر به شناخت و معرفتی 
دس���ت یابیم که نیاکان ما پایه گذار 

آن بودند.

نخستین نوروزگاه مشترک ايران و ترکمنستان برگزار شد
محمد ابراهیم رنجبر قدیمی ترین روزنامه فروش و 

پیشکسوت رسانه ای البرز درگذشت.
به گزارش خبرگزاری تس���نیم، محمد ابراهیم رنجبر 
قدیمی ترین روزنامه فروش جهان ش���امگاه چهارشنبه 

چهاردهم فروردین در استان البرز درگذشت.
 محمد ابراهیم رنجبر امیری متولد س���ال 1307 بود 
که از س���ال 131۶ کار فروش روزنامه را در تهران آغاز 
کرد. وی که جزو مفاخر استان البرز و کشور بود با تالیف 
4 کتاب از 80 س���ال فعالیت کاری اش نام خود را در 

گینس به ثبت رساند. 
 کتاب »خاطرات یک روزنامه فروش« اثر وی است 
که  خاطرات بیش از 70 سال فعالیت خود را در عرصه 

توزیع نشریات به رشته تحریر درآورده است.
قائ���م مقام وزیر فرهنگ در یادداش���تی در صفحه 
ش���خصی اینستاگرامش ضمن اعالم خبر درگذشت یک 
روزنامه فروش پیشکسوت از وی قدردانی کرده است. به 
گزارش ایسنا، حسین انتظامی نوشته است:" »محمدابراهیم 
رنجب���ر امیری« مردی بود که حرف های خواندنی زیادی 
از تاریخ مطبوعات کش���ورمان داشت. دو جلد کتاب از 
خاطرات او، برگ هایی از تاریخ سال های 1۲99 تا 13۵7 
را روای���ت کرده اما عالقه عجیب این مرد به مطبوعات 
آنچنان در زندگی اش ریشه دوانده بود که در 87 سالگی 
هم از شورای شهر تهران تقاضای دکه مطبوعاتی داشت. 
او مردی بود با حافظه ای درخشان که هم تاریخ را روایت 
می کرد و هم فرهنگ را. هر سال حضوری پر نشاط در 
نمایش���گاه های مطبوعات داشت و برای البرزی ها افتخار 

محسوب می شد.
در س���ال 9۵ و در گفت وگ���و با ماهنامه مدیریت 
ارتباطات از رفتارشناسی مخاطب کوچه و خیابان و نبضی 
که از س���ال های دور آن را به تجربه بدس���ت گرفته، از 
131۶ در خیاب���ان الله زار، کوچه بهار )که بخاطر توزیع 
روزنامه به کوچه توزیع جراید مشهور شده بود(، از تب 

تند ایرانی ها برای خواندن اخبار حوادث، از مدیریت جالب 
روزنامه های رقیب و تیترهایی که برایشان فریاد می زده و 
مدیرانی که برایشان کار می کرده گفت. خاطراتی که بیان 

کرده هم شیرین است هم پندآموز.
او هم سطرهایی از تاریخ کشور بود که بخش هایی 
را در نشس���ت سال 94 در کتابخانه ملی بیان کرد و هم 
ستون هایی از روزنامه نگاری ایرانی قبل و بعد از انقالب 
که چطور با سیاست آمیخته و همواره با تکانه های سیاسی 
تکان خورده. ش���اید حاال دیگر چاپ جدید کتاب هایش 
برای نمایش���گاه کتاب، واجب باشد. جلد اول خاطرات 
زنده یاد رنجبر را نش���ر شادرنگ با عنوان »خاطرات یک 
روزنامه فروش در هفتاد س���ال فروشندگی مطبوعات…« 
منتشر کرده و جلد دوم نیز با عنوان »هفتاد و شش سال 
با مطبوعات« از سوی نارین رسانه روانه بازار نشر شده 
است. مراسم تشییع این روزنامه نگار با سابقه شنبه هفدهم 
فروردین س���اعت 10 صبح از محل اداره کل ارشاد البرز 

در خیابان مطهری کرج است.

قديمی ترين روزنامه فروش ايران درگذشت

سریال »نون. خ« از موفق ترین تولیدات 
نمایشی نوروز 98 بود که به واسطه به روز بودن 
و جذابیت سوژه و داستان توانست مخاطبان 

بسیاری را با خود همراه کند.
به گزارش مهر، شاید ابتدا با شنیدن نام 
»نون. خ« فکر می کردیم قرار اس���ت ماجرای 
داستان یک کالهبردار را ببینیم؛ کالهبرداری 
که س���لطان تخمه است اما با هر قسمت از 
تماش���ای سریال »نون. خ« بیشتر به سادگی 
نورالدین خانزاده با شوخی با نام اختصاری 
»نون. خ« پی بردیم؛ س���ریالی که این شب ها 
از شبکه یک سیما آخرین قسمت های آن به 
کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی 

فرجی روی آنتن می رود.
با این حال داس���تان این سریال درباره 
تخمه هایی اس���ت که نورالدین خانزاده از 
مردم منطقه ای در کردس���تان جمع می کند و 
آن ها را به ش���خصی به نام میرزایی می دهد 
تا در تهران و ترکیه به فروش برساند اما در 
همان قسمت های ابتدایی میرزایی درحالی که 
محصول زیادی از خانزاده در دس���ت دارد، 
می میرد و خانزاده با پول بالتکلیف مردم، به 

نون. خ معروف می شود!
س��وژه؛ اقتصاد با مایه هایی از یک قصه 

خانوادگی
قص���ه »نون. خ« اگرچه با مش���کالت 
اقتصادی نورالدین یا »نوری« شروع می شود 
ام���ا در ادامه فضایی خانوادگی پیدا می کند 
که نورالدین خانزاده محور آن است، او پدر 
یک خانواده اس���ت، با مه لقا مادرزن خود و 
چند دخترش زندگی می کند. ش���اید یکی از 
ویژگی های این خانواده این است که نزدیکی 
زیادی با جامعه دارند و به راحتی در دل یک 

روس���تا شاهد خانواده ای هستیم که دختری 
اه���ل موس���یقی دارد و دختر دیگرش اهل 

نقاشی است.
در شرایطی که شخصیت ها در سریال های 
تلویزیونی غالباً شبیه به هم هستند و گویی 
همه از روی یک کلیش���ه ساخته شده اند، اما 
اینجا تالش شده با برخی از همین شاخص ها 
کمی به شخصیت پردازی ها جزئیات داده شود 
تا باورپذیر شوند. همچنین یکی از دخترهای 
نوری که ویژگی هایی زمخت و مردانه دارد و 
یا شخصیت مه لقا با بازی فریده سپاه منصور 
که البته بیشتر به نقش وی در فیلم سینمایی 
»مهمان مامان« به کارگردانی داریوش مهرجویی 
نزدیک اس���ت، باز هم به رنگارنگی و تنوع 

شخصیت پردازی ها کمک کرده است .
نح���وه تعامل و ارتباط محبت آمیز بین 
دخترها با پدرش���ان هم کمتر در سریال های 
تلویزیونی به تصویر کش���یده بود؛ ایده های 
قصه در این بخش ها نش���ان می دهد دخترها 
بسیار پدرشان را دوست دارند و یا دل نگران 
او می شوند اما تالش ها برای باورپذیر کردن 
این ارتباط اجازه داده روابط به سمت شعار 
و یا تعامل کلیشه ای در یک خانواده کشیده 

نشود .
فیلمنامه این سریال را امیر وفایی نوشته 
اس���ت که پیش از این نویس���نده متن های 
»دورهم���ی« و آخرین مجموعه های مهران 
مدیری بود. وفایی در این سریال موقعیت های 
کمدی خوبی را به تصویر کش���یده و قصه 
یک خط آن داستانی کلی را دنبال می کند اما 
این خط داستانی گاهی انگار گم می شود و 
داستان وارد قصه هایی مانند داماد خانواده و 
یا دیگر خرده داستان هایی می شود و فیلمنامه 

را به سمت تکیه بر خلق تک موقعیت های 
کمدی و جذاب پیش می برد.

طرح اولیه این فیلمنامه را زنده یاد خشایار 
الوند و محسن تنابنده نوشته بودند که بعد از 
مشغولیت تنابنده برای یک فیلم سینمایی به 
سعید آقاخانی رسید و در این مرحله بود که 
برای س���اخت، طرح اصلی تغییر پیدا کرد و 

قصه به خطه کردستان رسید.
این شاید جزو معدود دفعاتی باشد که 
مردم مناطق کردنش���ین در سریالی در یک 
باکس طالیی تلویزیون به تصویر کش���یده 
می ش���وند ش���اید پیش از این مردم مناطق 
مختلف ش���مال، اصفهان، یزد و دیگر مناطق 
بیش���تر در فیلم و سریال ها دیده شده بودند 
اما کردها حضور کمرنگ تری داشتند و سعید 
آقاخانی که خودش اهل کردستان است شاید 
بهترین گزینه برای نمایش مردم این بخش از 
س���رزمین مان بود و جسارتی که برای بردن 

فیلمنامه به این منطقه به کار گرفته شد قابل 
تحسین است.

کارگردانی؛ چالش تعادل میان کارگردانی 
و بازیگری

این چندمین س���ریال نوروزی سعید 
آقاخانی اس���ت با این حال می توان از آن با 
عنوان تجربه ای جدید در کارنامه اش یاد کرد؛ 
تجربه ای که نابازیگرها و بازیگران غیرمشهورتر 
را در کنار بازیگران حرفه ای قرار داده است 
و اس���تعدادهای خوبی را هم توانس���ت در 
این مجموعه به مخاطب و عرصه تلویزیون 
معرفی کند.س���ختی این کارگردانی در حالی 
است که خود آقاخانی هم سخت ترین نقش 
را برای خود انتخاب کرده است هرچند در 
چند قس���مت ابتدایی که قصه در منطقه ای 
در کردس���تان و با اهالی این خطه می گذرد 
بازی ها و کارگردانی یکدس���ت تر است و 
بازیگرانی چ���ون حمیدرضا آذرنگ نیز در 

این ساختار منسجم تر عمل می کنند اما شاید 
سختی حضور در نقش نوری باعث شده که 
کارگردانی در قسمت های بعدی و به خصوص 
در قس���مت های مرتبط با تهران کمی تحت 
الش���عاع قرار بگیرد.با این حال همانطور که 
گفته شد بازی گرفتن در این ساختار همچنان 
کار سختی بوده و در مجموع باید تأکید کرد 
که سعید آقاخانی به خوبی توانسته از پس از 

چالش بربیاید.
بازیگ��ران؛ هم��اوردی نابازیگ��ران و 

بازیگران
بازی دخترهای نورالدین و حتی بازیگران 
بومی مناطق کردنشین کمک زیادی به سریال و 
بکر شدن و ایجاد فضای جدید برای مخاطب 
کرده است. درحالیکه حضور بازیگران شناخته 
شده تر مثل علی صادقی که پیش از این هم 
در چنین نقش هایی دیده شده بود، نتوانست 
جذابیت افزوده ای برای سریال به همراه داشته 
باشد.بازی های پاشا جمالی بازیگر نقش مهیار 
که عاشق یکی از دختران نوری است نیز آنقدر 
اغراق ش���ده بود که کمتر توانست با مخاطب 
ارتباط بگیرد.هومن حاجی عبداللهی در ایفای 
یک نقش سه وجهی؛ داور، وکیل و روحانی 
به خوبی ظاهر ش���د و اساساً انتخاب داوری 
که روحانی است چالش جالبی برای این نقش 
بود.محوری ترین و پررنگ ترین نقش را هم 
همان طور که اشاره شد خود سعید آقاخانی 
بر عهده دارد و ش���اید برای همین است که 
گاهی ریتم س���ریال کند می شود چون همه 
وزن کار بر شانه های آقاخانی سوار است و به 
همان اندازه که این هنرمند در خلق شخصیت 
توانمند ظاهر شده، غیبتش در برخی سکانس ها 

به وضوح به چشم می آید .

داليل به چشم آمدن سريال »نون.خ« 

 راهیابی فیلم جديد رسول صدرعاملی 
به جشنواره »مسکو« 

جش���نواره بین المللی فیلم مسکو با اعالم اسامی شرکت کنندگان این 
دوره، از فیلم جدید رس���ول صدرعاملی به عنوان یکی از فیلم های این 

دوره نام برد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، »دومین س���ال 
دانشکده من« فیلم جدید رسول صدرعاملی در بخش رقابتی جشنواره فیلم 
مسکو به نمایش درمی آید. جشنواره بین المللی فیلم مسکو که مهم ترین رویداد 
بین المللی سینمایی روسیه است، دیروز سه شنبه اسامی فیلم های این دوره را 
که از 18 تا ۲۵ آوریل برگزار می شود اعالم کرد. در میان 13 فیلم حاضر 
در بخش رقابتی برای دریافت جایزه طالیی سن جورج که جایزه اصلی این 
رویداد است، »سال دوم دانشکده من« ساخته رسول صدرعاملی نیز جای دارد. 
»شنبه بعداز ظهر« فیلمی از بنگالدش، آلمان و روسیه به کارگردانی مصطفی 
سرور فاروق دیگر فیلم حاضر در این بخش است. »ماه عسل لهستانی من« 
س���اخته الیس اوتسن برگر از فرانسه، »محرک« ساخته دیویس سیمانیس از 
لیتوانی-آلمان، و »در جستجوی اکو« ساخته ژانگ چی کارگردان چینی از 
دیگر فیلم های حاضر در بخش رقابتی این جشنواره هستند. ریاست گروه 

داوران بخش اصلی را کیم کی-دوک کارگردان کره ای برعهده دارد.

ایرج راد بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون، در گفت و گو با موج، از 
مرحوم محمد مطیع و عمری فعالیت 

هنری او گفت.
ایرج راد بازیگر سرش���ناس 
سینما، تئاتر و تلویزیون در واکنش 
به انتشار خبر درگذشت محمد مطیع، 
به موج، گفت: داستان دوستی من و 
زن���ده یاد محمد مطیع به اداره تئاتر 
بر می گ���ردد. راد، افزود: او عضو 
گروه تئاتر مردم به سرپرستی آقای 
عزت اهلل انتظامی و آقای علی نصیریان 
بود و کارهای ش���اخصی در تئاتر، 
تلویزیون و سینما انجام داد. من و او 
در بس���یاری آثاری که در سنگلج و 
شهرهای مختلف کشور اجرا می شد 
ب���ا یکدیگر همکاری کردیم و او با 

بازی قدرتمندش همواره نشان می داد 
که بازیگری تاثیرگذار است.

این بازیگر پیشکسوت، تاکید 
کرد: محم���د مطیع هنرمند قابل و 
شایس���ته ای بود و جایگاه ویژه ای 
داش���ت. نقش های مختلفی که به او 

محول می ش���د را به بهترین شکل 
ممکن ایف���ا می کرد. او دارای یک 
استعداد خاص بود و سبک بازیگری 
خودش را داشت.ایرج راد، تصریح 
کرد: ایش���ان مدتها پیش به سوئد 
مهاجرت کرد، البته به ایران هم می آمد 

و کارهایی انجام می داد. همین چند 
وقت پیش در کار آقای ورزی با هم 
کار می کردیم. لذا برای من تاس���ف 
بار اس���ت چرا که منتظر بودم او را 

دوباره ببینم، اما نشد.
راد، افزود: محمد مطیع با اینکه 
مش���کل قلبی داشت و یکبار تحت 
عم���ل جراحی قلب باز قرار گرفته 
بود اما س���عی می کرد که همیش���ه 
فعالیت کند ولی حدود یکی ۲ سال 
اخیر تنها ش���ده بود و این تنهایی او 
را آزرده می کرد. گفتنی است محمد 
مطیع بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
و بازیگر نقش وزیر اعظم در سریال 
افسانه سلطان و شبان، ساعاتی پیش از 
تحویل سال 1398، در سن 7۵ سالگی 

در گوتنبرگ سوئد، درگذشت.

سه فیلم از آثار بخش »مروری بر آثار سینمای 
آلمان« در سی وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 

معرفی شدند.
س���ه فیلم »بیست و پنج کیلومتر بر ساعت«، 
»از این سبزتر نمی شد، باغبان این را گفت و پرواز 
ک���رد« و »دروازه ب���ان« در بخش »مروری بر آثار 

سینمای آلمان« به نمایش درمی آید.
»بیست و پنج کیلومتر بر ساعت« نهمین ساخته 
مارکوس گولر و نامزد بهترین فیلم جوایز فیلم آلمان 
)لوال( اس���ت. این فیلم روایتگر داستان دو برادر 
است که پس از مالقات یکدیگر در تشییع جنازه 
پدرشان به یاد آرزوهای کودکی می افتند به همین 
دلیل درصدد برمی آیند که در یک سفر به دنبال 

بخشی از آرزوهای گمشده خود بروند.

»ازاین س���بزتر نمی شد، باغبان این را گفت 
و پرواز کرد« دیگر اثر این بخش اس���ت که برای 
مخاطبان جش���نواره جهانی فیلم فجر به نمایش 

درمی آید.
کارگ���ردان این فیلم فلوریان گالنبرگر خالق 
آثاری چون »جان رابه« )۲009( و»کولونیا« )۲01۵( 
اس���ت. وی که در سی و پنجمین دوره جشنواره 
جهان���ی فجر عضو هیات داوران بین الملل بوده 
است، »ازاین سبزتر نمی شد، باغبان این را گفت و 
پرواز کرد« را بر اساس کتابی به همین نام نوشته 

گیرنوت گریکش ساخته است.
این فیلم روایتگر باغبان پیری اس���ت که هم 
در کار و هم در زندگی مش���ترک دچار مش���کل 
شده است. وی پس از درگیریهای متعدد تصمیم 

می گیرد با یک هواپیمای قدیمی س���فری را آغاز 
کند تا تجربه هایی جدید که سالها در پی آنها بوده 

است، دست یابد.
»دروازه بان« ساخته مارکوس .اچ . روزنمولر 
زندگی برت تراوتمان دروازه بان مش���هور منچستر 
سیتی در سالهای 1948 تا 19۶4 را به تصویر می کشد. 
»دروازه بان« روایتگر یک اسیر آلمانی پس از جنگ 
جهانی دوم اس���ت که در اردوگاهی  نزدیکی شهر 
منچستر نگهداری میشود و در طی یک پروسه از 
چهره ه���ای منفور به قهرمانی محبوب در ورزش 

انگلستان مبدل می شود.
 فیل���م »دروازه بان« ضمن حضور در بخش 
مسابقه جش���نواره هامبورگ، توانسته است به دو 

نامزدی جوایز فیلم آلمان )لوال( دست پیدا کند.

وزير اعظم »سلطان و شبان« به ديار باقي شتاقت

تعیین 3 فیلم مروری بر آثار سینمای آلمان  جشنواره جهاني   فیلم  فجر

کمال الملك سینماي ايران درگذشت
 جمش��ید مش��ایخی بازیگر پیشکسوت س��ینما، تئاتر و تلویزیون روز سه شنبه
 13 فروردین ماه س��اعت 21 در س��ن 85 س��الگی براثر کهولت س��ن و بیماری در 
بیمارستان عرفان درگذشت.وی در سال 1336 به استخدام اداره تازه تأسیس هنرهای 
دراماتیک درآمد و به عنوان بازیگر کار خود را در برنامه نمایشی کانال سوم غیر دولتی 
آغاز کرد و با ایفای نقش در فیلم کوتاه » جلد مار « هژیر داریوش به همراه فخری 

خوروش جلوی دوربین رفت.
استاد مشایخی با نمایش »وظیفه پزشک« بازیگری  را آغاز کرد و در سال 1344 با 
فیلم »خشت و آینه« وارد سینما شد.او در واقع کار حرفه ای خود را از سال 1349 به 
طور رسمی آغاز کرد و در سال 1363 برای بازی در دو فیلم گل های داوودی و کمال 

الملک، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر شد.
از نمایش ه��ای مه��م او بازی در نقش »ب��زرگ آقا« در نمایش میراث کارِ بهرام 
بیضایی در تاالر 25 ش��هریور در آذر ماه 1346 بود.وی در دوران بازیگری خود در 
سریال های تلویزیونی چون »هزاردستان«، »داستان های مولوی«، »سلطان صاحبقران«، »امام 
علی)ع(«، »پهلوانان نمی میرند« و »ستایش« بازی کرده است.استاد مشایخی دارای نشان 

درجه یک فرهنگ و هنر بود .

بنیاد مستقل آقا خان در پرتغال جایزه ویژه امسال را به محمدرضا شجریان 
استاد آواز ایرانی تقدیم کرد.

مسئوالن این بنیاد این جایزه را »به پاس ادای دین ماندگار به میراث موسیقایی 
بشریت، استادی بی مانند موسیقایی، و تأثیر اجتماعی پایدار در مقام یک خواننده 

و استاد هم در ایران و هم ورای مرزهای آن« به استاد شجریان اهدا کردند.
جایزه ویژه خداوندگار موسیقی ) Patron’s Award( بنیاد آقا خان هر 

سال به یکی از اساتید برجسته موسیقی جهان اهدا می شود.
همایون شجریان، پسر محمدرضا شجریان به نمایندگی از وی و به شکل 
ویدویی در مراسم اهدای این جایزه حضور یافت و مژگان شجریان، دختر استاد 

آواز ایران نیز در شب اهدای این جوایز ترانه مرغ سحر را اجرا کرد.
دیگر ایرانیانی که در جوایز امس���ال به مرحله نهایی راه برده اند عبارتند 
از شاهو عندلیبی، نی نواز، آرش محافظ، نوازنده سنتور، نسیم سیابی  شهریور، 

آوازخوان و رضا پرویز زاده نوازنده کمانچه.
جوایز موسیقی بنیاد مستقل آقاخان هر سال با هدف ارج  نهادن به خالقیت های 
استثنایی، آینده سازان هنری، آموزش، حفظ و احیای هنر موسیقی در جوامعی که 

مسلمانان در آن حضور برجسته ای دارند در چندین شاخه اهدا می شود.
امسال 14 هنرمند از سیزده کشور آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و 
خاورمیانه به بخش نهایی این جوایز راه یافتند و 9 نفر از آنها برنده این جایزه 
شدند و از شماری دیگر از هنرمندان از جمله داریوش طالیی، نوازنده ایرانی 
تار نیز تقدیر شد. جوایز موسیقی آقاخان در مجموع رقمی معادل ۵00 هزار 

دالر است که میان برندگان تقسیم می شود.

 جايزه »بنیاد آقاخان« 
به استاد محمدرضا شجريان اهدا شد

مرحوم محمدمطيع در سريال »ماه عسل« 



آگهي فراخوان
 انتخاب سرمايه گذار

  جهت احداث 4 مجتمع خدماتي ـ    رفاهي 
در مناطق 1 و 4 آزادراه تهران ـ    شمال 

B.O.T به روش
ش��ركت �حد�� � بهر� بر���� ������� تهر�� � شما� �� نظر 
���� نس���بت به �نتخا� سرمايه گذ�� بر�� �حد�� 4 مجتمع خدماتي � 
�فاهي �� مناطق يك � چها� ������� به ��� BOT يا �يگر ��� ها� 
س���رمايه گذ��� �قد�� نمايد. لذ� كليه �شخا� حقيقي � حقوقي ����� 
تخصص� تجربه � س���ابقه مرتبط مي تو�نن���د �� تا�يخ 1397/12/20 
لغايت 1398/1/26 بر�� ��يافت �س���نا� � مد��� مز�يد� به �بيرخانه 
شركت به نشاني: تهر��� ش���هر� قد�� فا�5� خيابا� سيما� �ير��� 

پال� 41 تلفن 9�88089301�021 ��خلي 1027 مر�جعه نمايند.
متقاضيا� مي بايست  تا پايا� �قت ����� ��� شنبه مو�� 1398/1/31 
نس���بت به تكميل � تحويل �سنا� يا� شد� �قد�� نمايند بديهي �ست به 
�سنا� � مد��� ��سالي بعد �� تا�يخ مذكو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

مكا� �جر�� پر��� مجتمع ها� خدماتي � �فاهي 

مجتمع خدماتي � �فاهي شما�� 1: منطقه يك ������� 
تهر�� � شما� (كيلومتر 12 �� سمت تهر��)

مجتمع خدماتي � �فاهي شما�� 2: منطقه يك ������� 
تهر�� � شما� (كيلومتر 25 �� سمت تهر��)

مجتمع خدماتي � �فاهي شما�� 3: منطقه چها� ������� 
تهر�� � شما� (كيلومتر 16 �� سمت چالو�)

مجتمع خدماتي � �فاهي شما�� 4: منطقه چها� ������� 
تهر�� � شما� (كيلومتر 5 �� سمت چالو�)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
اتاق بازرگاني و صنايع ايران و فرانسه 

ثبت شده به شماره 3180 شماره شناسه ملي 10100209292
جلسه مجمع عمومي عا�� س���اليانه �تا� با��گاني � صنايع �ير�� � 
فر�نسه ��� ساعت 15 ��� يكش���نبه مو�� 8 ���يبهشت 1398� �� 
تهر��� �نتها� همت غر�� برگر��� ش���هر� گلستا�� بلو�� �ميركبير� 

تقاطع كا�� ��بر�� هايپرما�� پال� 5� برگز�� خو�هد شد. 
بدينوسيله �� كليه �عضا �عو� به عمل مي �يد جهت �تخا� تصميم نسبت 
به �ستو� جلسه مجمع به ش���ر� �يل �� جلسه حضو�به هم �سانند. 
بديهي �ست بر�بر با مفا� �ساسنامه �� صو�تي كه تا يك ساعت پس �� 
شر�� مجمع عمومي عا�� ساليانه با حضو� نصف به عال�� يك �عضا� 
صاحب ��� به حد نصا� نرسد. نوبت ��� �� ساعت 16:30 � با حضو� 

هر تعد�� �� �عضا� صاحب ��� �سميت مي يابد. 
�ستو� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه 
1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني.

2� تصويب صو�� ها� مالي س���ا� مال���ي منتهي به 1397/10/10 
(سا� 2018 ميال��)

3� تصويب بو�جه سا� 2019 ميال��
4� �نتخا� با��� قانوني

5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� باشد. 

هيأ� مدير� �تا� با��گاني � صنايع �ير�� � فر�نسه
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بخشنامه حداقل دستمزد کارگران در سال 
جدید که در پایان سال گذشته توسط اعضای 
ش���ورای عالی کار به تصویب رسیده است، از 
سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تمامی 

واحدهای مشمول قانون کار ابالغ شد.
به گزارش خبرنگارما، اعضای ش���ورای 
عالی کار روز 27 اسفند 1397 بعد از بیش از 
۸ س���اعت چانه زنی، حداقل دستمزد کارگران 
را برای س���ال جدید 37 درصد و کل دریافتی 
کارگران با مزایای مزدی را ۴۵ درصد افزایش 
داد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در 
س���ال جدید 1۵ میلیون و 1۶۸ هزار و ۸22 
ریال، حق اوالد برابر با 19 میلیون و 719 هزار 
و ۴7۰ ریال و حق بن یک میلیون و 9۰۰ هزار 

ریال تعیین شد.
محمد ش���ریعتمداری وزیر کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی پس از مصوبه نشس���ت شورای 
عالی کار، بخش���نامه حداقل مزد سال 9۸ را به 
واحد های مشمول قانون کار ابالغ کرد. بر مبنای 
مفاد این بخشنامه از اول سال 139۸ حداقل مزد 
روزانه با نرخ یکسان برای تمام کارگران مشمول 
 قانون کار )اعم از قرارداد دائم یا موقت( مبلغ 

۵۰۵۶27 ریال تعیین ش���ده است. همچنین از 
اول سال 139۸ سایر سطوح مزدی هم روزانه 
13 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا )موضوع ماده 
3۶ قانون کار( به اضافه روزانه ۸7۰۴9 ریال به 
نسبت آخرین مزد در سال 1397 افزایش می یابد. 
با اعمال افزایش این بند مزد ش���غل کارگران 
مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین 
مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۵۰۵۶27 
ریال کمتر شود. در این بخشنامه همچنین آمده 
اس���ت: به کارگرانی که در سال 139۸ دارای 
یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت 
آخرین پایه س���نواتی آنان گذشته باشد، روزانه 
مبلغ 23333 ریال هم به عنوان پایه )س���نوات( 

پرداخت خواهد شد.
پرداخ���ت مبلغ مربوط به پایه س���نواتی 
کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل 
مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک 
با توجه به دستورالعمل و جدول اعالمی توسط 
اداره کل رواب���ط کار و جبران خدمت صورت 
می گیرد. همچنین به کارگران فصلی به نسبت 

مدت کارکردش���ان در سال 1397 میزان مقرر 
در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق 

خواهد گرفت.
 بر اس���اس مصوبه مورخ 1397/12/27 
شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت 
محوری و به���ره مندی تمامی کارگران و در 
نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای 
سال 139۸ همه کارگران دارای قرارداد دائم و 
موقت مش���مول قانون کار که دارای یک سال 
سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین 
پایه )سنوات( آنان در همان کارگاه گذشته باشد، 
اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود 
را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول 

دریافت پایه )سنوات( خواهند بود.
همچنین بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 
137۸ ش���ورای عالی کار و در جهت افزایش 
رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور 
تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم 
و موقت مقرر شد از ابتدای سال 139۸ کمک 
هزین���ه اقالم مصرفی خانوار به عنوان مزایای 
رفاه���ی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 3۶ 
قانون کار باب���ت هر کارگر )اعم از متاهل یا 

مجرد( ماهانه مبلغ 19۰۰۰۰۰ ریال از س���وی 
کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال 
افزای���ش مقرر در بن���د )1( و تبصره یک بند 
)2( در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی 
مشاغل هستند و در مورد کارگران کارمزدی و 
همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب 
دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران 

خدمت خواهد بود.
مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان 
و دانشجویانی که در ایام تعطیالت تابستانی در 
سال 139۸ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال 

می یابند، نخواهد شد.
همچنین در این بخش���نامه قید شده که 
واحد های مش���مول قانون کار به منظور ایجاد 
رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و 
تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، 
عالوه بر اجرای این مصوبه می توانند نس���بت 
ب���ه افزایش و برق���راری مزد و مزایا در قالب 
موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دس���ته 
جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی اقدام کنند.

خطیب نم���از جمعه تهران 
گف���ت: رمز تولد و تداوم انقالب   
و بالندگی آن در حضور مردم در 
عرصه ه���ای مختلف تعریف و 
تبیین می ش���ود زیرا مردم هستند 
که انقالب را به پویایی می رسانند 
و راه را برای خلق قدرت هموار 

می سازند.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم 
و المس���لمین »سید محمدحسن 
ابوترابی ف���رد« در خطبه های نماز 
جمعه ته���ران با محوریت بیانیه 
گام دوم انق���الب ،یکی از عوامل 
ماندگاری یک مکتب و انقالب را 
ک���ه بدون آن حتی رهبری صالح 
نمی تواند راه را برای تداوم حیات 
سیاسی یک نظریه پایدار مبتنی بر 
دانش و علم و معرفت هموار کند، 

مشارکت آحاد جامعه دانست.
خطی���ب جمعه تهران تاکید 
کرد: این ملت ها هس���تند که راه 
ب���رای نقش آفرینی انبیا و زمینه را 
برای حضور رهبران صالح هموار 
می کنن���د و همانا بی اعتنایی آنها 
به مس���ئولیت خود راه را برای 
حکومت طاغوت فراهم می سازد 
و البته ده ها آیه و روایت نیز براین 
رسالت کلیدی تاکید کرده است. 
ابوترابی فرد یادآور ش���د: انقالب 
اسالمی بر اصول خود پایدار مانده 
و همواره پایدار و با نشاط است و 
هر روز برای قدرت های استکباری 
سنگر جدیدی را فتح می کند، به 
گونه ای که امروز با همه ظرفیت 
در مرز رژیم صهیونیستی حضور 

دارد. 
وی اضافه کرد: امروز اندیشه 
ناب اسالم و بازگشت به هویت 
دین���ی و اس���المی و حاکمیت 
ملت های مس���لمان بر سرنوشت 
خود، کش���ورهای اسالمی را از 
س���یطره استکبار خارج کرده   و 
ای���ن اقتدار برآمده از اس���الم و 
بازگش���ت به هویت دینی ملت 
مسلمان عراق است که راه را برای 
حضور نمایندگان واقعی آنان در 
اریکه قدرت سیاسی و مرجعیت 
دینی هموار کرده   و این حضور 
ارزشمند اسالم ناب است که رئیس 
جمه���وری آمریکا با وجود هفت 
تریلیون هزینه، محرمانه و ش���بانه 
برای سرکش���ی به نیروهایش در 
عراق حاضر می ش���ود  و شبانه 

هم می گریزد . 

خطیب  جمع���ه تهران به 
بخش های���ی از بیانیه رهبر معظم 
انقالب در گام دوم انقالب اشاره 
کرد و گفت: در این فراز از بیانیه 
سکاندار هوشمند انقالب اسالمی 
ک���ه فرمودند :»در میان ملت های 
به پاخاس���ته و انقالب کرده کمتر 
دیده شده توانسته باشند آرمان  های 
انقالبی را حفظ کرده باشند و بر 
اصول و مبانی خود پایدار بمانند«، 
یک���ی از مهمترین و کلیدی ترین 
عوامل رش���د و بالندگی و اقتدار 
نظام مقدس جمهوری اس���المی 

ایران وجود دارد.
 وی ب���ا بیان این که انقالب، 
حرک���ت، نظریه و مکتبی بالنده و 
پایدار اس���ت که عقبه عقالنی و 
علمی، پشتوانه معرفتی تکیه گاه او 
باش���د، ادامه داد: انقالب اسالمی 
جوش���یده از آموزه های وحیانی 
و برآم���ده از آموزه ه���ای پیامبر 
اکرم )ص( است، آموزه های مبتنی 
بر علم حیات اقتصادی، سیاسی و 
مکتبی که با آیه کریمه »اقرا باسم 
ربک الذی خلق« آغاز شده است، 
یعنی این امت اس���الم و جامعه 
بشری در این روز پیامبری مبعوث 
شده و شخصیتی برای هدایت بشر 
قیام کرده که سالحش قلم است 
و در پرت���و قلم که خالق علم و 
آفرینده دانش است، حرکت الهی 

خود را آغاز کرده است.
ابوترابی فرد در ادامه به آیاتی 
از سوره یوسف )ع( اشاره کرد و 
آن حضرت را نمونه ای از تربیت 
دینی، خودسازی، جامعه پردازی و 
تمدن سازی دانست و خطاب به 
جوانان گفت: سخنان الهام بخش 
و اقتدارآفرین رهبر معظم انقالب 
در ضرورت نگاه ویژه به خویشتن 
در گام دوم انقالب، خالصه همه 
آموزه های وحیانی است.به گفته 
وی تمامی انبیا برای تربیت انسان 
آمده ان���د، از این رو هر کس باید 

دغدغه اصالح خود را داشته باشد. 
اگر این گونه باش���یم، به وظایف 
فردی و مسئولیت های خانوادگی 
و اجتماعی توجه می کنیم ،در غیر 
این صورت تمامی مسئولیت ها به 
فراموشی سپرده می شود. خطیب   
جمع���ه تهران با بیان این نکته که 
قرآن کریم به تبیین ش���خصیت 
حضرت یوسف )ع( اشاره کرده و 
او را یک انسان صالح و آراسته به 
علم و کمال معرفی می کند، اعالم 
کرد: یوسف )ع( نمونه بارز ترک 
گناه است زیرا با وجود سختی های 
بسیار حتی یک بار هم برادرانش 
را نفرین نکرد. البته قرآن کریم در 
ادامه سوره یوسف )ع( به انسان ها 
بشارت می دهد که این نعمت صرفا 
به آن بنده صالح اختصاص ندارد، 
بلکه به همه نیکوکاران این پاسخ 

و پاداش داده خواهد شد.
ابوترابی فرد نمونه و مصداق 
ب���ارز نیکوکاری را در ش���رایط 
کنونی،خدم���ت به ب���رادران و 
خواهران سیلزده در نقاط مختلف 
کش���ور دانست و گفت: حضور 
در عرصه تولید نمونه دیگری از 
نیکوکاری است زیرا خودسازی 
راه را ب���رای جامعه پردازی هموار 

می کند.
وی پشتوانه معرفتی انقالب   
را مبانی دینی برشمرد و تاکید کرد:    
عامل  مهم خلق قدرت ماندگاری 
یک مکتب رهبری صالح اس���ت 
چرا که اگر مکتب و اندیش���ه ای 
از باالترین غنای معرفتی و علمی 
برخوردار باشد اما با رهبری یک 
انس���ان متعهد به علم و مومن به 
مبانی و اصول آن مکتب مدیریت 
نش���ود از صراط مستقیم منحرف 

می شود.
خطیب جمعه تهران یادآور شد: 
توصیه های انبیا و مکاتب اسالمی 
بر ضرورت امامت، پیش���وایی و 
مدیریت پیامبران و امامان معصوم 
و در دوران غیبت، فقهای صالح، 
هوشمند و مدیران آراسته به علم و 
عدالت برای تداوم مکتب و نظریه 

سیاسی اسالم است.
ابوترابی ف���رد اضافه کرد: 
حضرت عل���ی )ع( در این باره 
می فرمای���د :»حکومت مدیریت 
سیاسی و رهبری و زعامت جامعه 
در س���ایه حضور امام عادل معنا 

پیدا می کند«.

خطیب نماز جمعه تهران : رمز تولد و تداوم انقالب   حضور 
مردم در عرصه است

تمدید مهلت پرداخت عوارض 
الکترونیک آزادراهی

مهلت پرداخت عوارض ثبت شده الکترونیک آزادراه ها در طول تعطیالت 
نوروزی تا روز شنبه 2۴ فروردین تمدید شد. 

بهنام داودی مدیرکل بهره برداری آزادراه های وزارت راه و شهرسازی با 
بیان این مطلب اعالم کرد: از ابتدای طرح اخذ الکترونیک عوارض آزادراهی 
خودرو ها در چهار آزادراه اصلی کشور، 3 میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو پالک 
خوانی شده اند و این خودرو ها تا 2۴ فروردین مهلت دارند تا عوارض خود 

را پرداخت کنند تا مشمول جریمه نشوند. 
کار اخذ عوارض آزادراهی بصورت الکترونیک )ETC( در چهار آزادراه 
تهران - قم، تهران - س���اوه، کرج - قزوین و قزوین - زنجان از 2۸ اس���فند 
سال گذشته آغاز شده است و به زودی این طرح در آزادراه های قم - کاشان، 
کاشان - نطنز - اصفهان، زنجان - تبریز، تبریز - ارومیه، قزوین - رشت و 
تهران - پردیس هم به اجرا در خواهد آمد. قرار اس���ت تا پایان تیر همه 2۸ 

آزاد راه کشور به سامانه اخذ الکترونیک عوارض تجهیز شوند.
مدیرکل بهره برداری آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل 
و نقل کشور افزود: از امروز با هماهنگی پلیس راه، پیامک پرداخت عوارض به 
خودرو های عبوری که عوارض خود را پرداخت نکرده باشند، ارسال می شود 
و رانندگان می توانند از طریق لینک موجود در پیامک و از طریق کارت های 

بانکی شبکه شتاب عوارض خود را پرداخت کنند.
وی افزود: مبلغ عوارض آزادراهی همان نرخ عوارض سال گذشته است 
و هیچ افزایش���ی پیدا نکرده اس���ت و مردم می توانند برای استعالم و پرداخت 
عوارض آزادراهی از طریق اپلیکیشن های موجود از جمله آپ، تاپ، کیپاد و 
پایگاه های اینترنتی www.aaniro.comو www.nspay.irو خرید تگ بانک 

مسکن و راه های دیگر اقدام کنند.
داودی افزود: مهلت پرداخت عوارض آزادراهی ۴۸ ساعت پس از عبور 
خودرو از گیت های دوربین دار و دریافت پیامک راهور نیروی انتظامی است، اما 
مقرر شد بدلیل جدید و ناشناخته بودن طرح برای برخی از مردم، رانندگان تا 2۴ 
فروردین امسال فرصت داشته باشند تا بدون جریمه شدن، عوارض را پرداخت 

کنند و بعد از این تاریخ مشمول جریمه سی هزار تومانی خواهند شد. 
وی در خصوص زمان جمع آوری عوارضی های قدیم هم گفت: بزودی 
و با پیاده سازی کامل سامانه جدید و کاهش حجم خودرو های عبوری، محل 
فیزیکی عوارضی های قدیمی که منجر به بروز ترافیک و تصادفات می شد هم 

جمع آوری خواهد شد.

نرخ تورم کل کشور در دوازده ماهه منتهی به 
اسفند 1397 به رقم 2۶/9 درصد رسید که نسبت 
به همین اطالع در ماه بهمن )23/۵ درصد( معادل 

3/۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین نرخ تورم مناطق ش���هري کشور 
در اسفند پارس���ال به رقم 2۶/۶ درصد و نرخ 
تورم مناطق روستایي هم به 2۴/2 درصد رسید 
که به ترتیب 3/2 درصد و 3/9 درصد رش���د 

داشته است.
ب���ه گزارش روابط عمومي مرکز آمار ایران، 
در اسفند 1397 عدد شاخص کل )1۰۰=139۵( 
به 1۶۴/3 رسید که نسبت به ماه قبل 3/9 درصد 

افزایش نشان می دهد.
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مش���ابه پارسال ۴7/۵ درصد است؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین ۴7/۵ درصد 
بیشتر از اسفند 139۶ برای خرید یک »مجموعه 
کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند که نسبت 
به این اطالع در ماه قبل )۴2/3 درصد(معادل ۵/2 

واحد درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به اسفند 1397 به 2۶/9 درصد رسید که نسبت 
به همین اطالع در ماه قبل )23/۵ درصد(معادل 

3/۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل ۶/۴ 
درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« 2/7 درصد افزایش نش���ان می دهد. 
درصد تغییرات قیمت در اسفند پارسال نسبت به 
اسفند 139۶ برای این دو گروه به ترتیب 7۴/۴ 

درصد  و 3۶/9 درصد است.
طبق این گزارش، شاخص قیمت کل برای 
خانوارهای شهری کشور در اسفند 1397 به عدد 
1۶3/3 رس���ید که نسبت به ماه قبل 3/۸ درصد 
افزایش نش���ان می دهد. بر این اساس نرخ تورم 
مناطق ش���هري کشور در اسفند پارسال به عدد 
2۶/۶ درصد رسید که نسبت به بهمن گذشته که 
23/۴ درصد بود 3/2 درصد رش���د داشته است. 
درصد تغییر ش���اخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال 9۶ معادل ۴۶/۶ درصد است که نسبت به 
م���اه قبل )۴1/۵ درصد(حدود ۵/1 واحد درصد 
افزایش داشته است. همچنین شاخص قیمت کل 
برای خانوارهای روستایی کشور در اسفند 1397 
به عدد 17۰/3 رس���ید که نسبت به ماه قبل ۴/۵ 
درصد افزایش نشان می دهد. به این ترتیب نرخ 
تورم مناطق روس���تایي کشور در اسفند پارسال 
یه عدد 2۸/1 درصد رس���ید که نسبت به بهمن 
گذش���ته که 2۴/2 درصد بود 3/9 درصد رشد 
داشته است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال 9۶ معادل ۵2/7 درصد است که 
نسبت به ماه قبل )۴۶/7 درصد( حدود ۶ واحد 

درصد افزایش داشته است.
در اسفند پارسال اکثر بخش های زیر مجموعه 
ش���اخص کل با افزایش قیمت همراه بودند. در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »قند، شکر و شیرینی« )شکر، قند و نبات(، 
گروه »گوشت« )گوشت گوسفند، گاو، ماهی و 
گوشت مرغ(، گروه »سبزیجات« )پیاز، کاهو، خیار، 
سیب زمینی، لوبیا سبز و کدو سبز(، گروه »دخانیات« 

 و گ���روه »انواع نوش���یدنی ها« )چای خارجی(
 است. 

در گ���روه عمده »کاالهای غیر خوراکی و 
خدم���ات«، گروه »حمل و نقل« )انواع خودرو(، 
گروه »پوشاک و کفش« و گروه »هتل و رستوران« 
)انواع غذاهای س���رو شده در رستوران( و گروه 
»تفری���ح و فرهنگ«  )انواع تلویزیون، مانیتور و 
لوازم و تجهیزات رایانه« بیشترین افزایش قیمت 

را نسبت به ماه بهمن 97 داشتند.
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
اسفند 1397 برای دهک های مختلف هزینه ای 
از 2۵/9 درص���د برای دهک اول تا 2۸/9 

درصد برای دهک دهم است.
مرکز آمار ایران همچنین گزارش متوس���ط 
قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری دراسفند 1397 

را منتشر کرد.
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه 
در اس���فند 139۶ مربوط به اقالم »رب گوجه 
فرنگی« با 2۴2 درصد، س���یب درختی زرد با 
1۴۰/۶ درصد، گوشت گوسفند با 13۵/۴ درصد، 
گوش���ت گاو یا گوساله با 12۴/۴ درصد و موز 

با 123/۶ درصد است.
بر اس���اس نتایج به دست آمده در اسفند 
1397، بیشترین افزایش قیمت در ماه فوق نسبت 
به ماه بهمن پارسال، مربوط به اقالم شکر با 3۸/۵ 
درصد، قند با 2۵/۵ درصد، پیاز با 2۵/۴ درصد 
و پرتغ���ال محصول داخل با 21/۶ درصد بوده 
اس���ت. در این ماه تخم مرغ ماشینی ۴ درصد و 
موز یک درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت 

داشته اند.

پیش بینی بخش خصوصی از بهبود 
تجارت خارجی کشور در امسال 

نوبخت: بودجه سال ۹۷ بدون کسری بسته شد

سد های پنجگانه تهران 27۰ تا 
2۸۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی 
برای جمع آوری سیالب های احتمالی 

دارند. 
احمدعل���ی قربانی���ان معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای تهران با بیان این مطلب به 
خبرگزاری صدا و سیما و با اشاره به 
اینکه رهاسازی آب سدهای سامانه 
غرب تهران از بهمن ش���روع شده 
اس���ت، افزود: قب���ل از بارش های 
اخی���ر ۵۰ میلیون متر مکعب برای 
تغذیه مصنوعی دشت شهریار آب از 
سدهای سامانه غرب رها سازی شده 
است.وی افزود: با توجه به مدیریت 
مخزنی که در طول امسال انجام شد، 
قبل از س���یالب ها حدود 3۵۰ تا 
3۶۰ میلیون متر مکعب ظرفیت خالی 
مخازن سدها برای مهار سیالب ها 

ایجاد شد.
قربانیان گفت: بارش های 9۰ 
میلیمتری از ابتدای سال 9۸ موجب 
ش���د 1۵۰ میلیون متر مکعب روان 
آب وارد مخازن س���دهای ۵ گانه 
تامین کننده آب ش���رب تهران شود. 
2۰ ت���ا 2۵ میلیون مترمکعب از این 
آورد رواناب ها که پشت سد ذخیره 
شده بود برای تغذیه مصنوعی دشت 
شهریار رهاسازی شد و بقیه در سد 

ماملو ذخیره شده است.
قربانیان با اش���اره به اینکه در 
سامانه غرب از سد امیرکبیر حدود 
7۰ میلیون متر مکعب آب برای تغذیه 
مصنوعی دش���ت شهریار رهاسازی 
ش���ده است،گفت: 7۰ درصد تامین 
آب شرب تهران از سدها ) آب های 

سطحی( است که در این زمینه مشکل 
خاصی برای تامین نداریم، اما برداشت 
ب���ی رویه آب از آب های زیرزمینی 
در سال های اخیر به گونه ای بوده که 
ب���ارش های اخیر هنوز آن را جبران 

نکرده است.
وی افزود: آثار تخریبی ناشی از 
سیالب در پایین دست سدها در استان 
تهران نداشتیم و اگر خسارت ناشی 
از سیل مشاهده شده به دلیل نداشتن 
س���د تنظیمی در مسیل ها یا رعایت 
نکردن حریم و بستر رودخانه ها بوده 

است.
محم���د ش���هریاری مدیر 
تأسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران هم با اش���اره 
به اینکه پارس���ال در زمان مشابه 
فقط 2 ت���ا 3 میلیمتر بارش ثبت 
 ش���د و در بلندمدت میزان بارش 

22 میلیمتر گزارش ش���ده است، 
افزود: از ابتدای س���ال آبی گذشته 
تا 1۴ فروردین 17۰ میلیمتر بارش 
ثبت ش���ده درحالیکه این رقم در 
سال آبی جاری 37۸ میلیمتر گزارش 
ش���ده اس���ت و بارش های سال 
آبی جاری نس���بت به زمان مشابه 
پارسال 17۸ درصد افزایش نشان 

می دهد.
وی با اش���اره به اینکه میزان 
بارش س���ال آبی جاری نسبت به 
بلندمدت ۶2 درصد افزایش نشان 
م���ی دهد و میزان بارش در بخش 
آب منطقه ای تهران در بلندمدت 
232 میلیمتر ثبت شده است، گفت: 
فصل آبگیری س���دها از ابتدای 
فروردین هر سال شروع می شود 
و با وجود پوش���ش برفی مناسب 
در زمستان و بارش های بهاری و 

آب شدن بخشی از ذخیره برف ها، 
روان آب های خوبی ایجاد شد که 
تأثیر مثبت آن در آبگیری مخازن 
س���دها و باال رفتن ذخیره مخازن 

مشاهده می شود.
مدیر تأسیسات آبی و برق آبی 
شرکت آب منطقه ای تهران افزود: 
هم اکنون ذخایر پنجگانه تهران ۶۶۶ 
میلیون متر مکعب است که این رقم 
در س���ال آبی گذشته ۶2۸ میلیون 
متر مکعب بود. بنابراین س���دهای 
تأمین کننده آب تهران 3۸ میلیون 

متر مکعب بیشتر آب دارد.
وی ذخیره آب سدهای تأمین 
کننده آب ش���رب تهران را به این 
شرح اعالم کرد:  سد امیرکبیر 1۰۵ 
میلیون مترمکعب،  سد لتیان ۵9، سد 
الر 31، سد ماملو 1۵3 و سد طالقان 
32۰ میلیون متر مکعب آب دارد.

ش���هریاری تأکید ک���رد:  با 
پیش بینی سیالب ها که از فرآیند 
بهره برداری سدهاست، رهاسازی 
آب س���دها را از بهمن گذش���ته 
شروع کردیم تا ظرفیت آزاد برای 
سیالب های بهاری ایجاد شود.وی 
گفت: آمادگی مهار س���یالب های 
احتمال���ی را داریم و امیدواریم تا 
پایان خرداد هم بتوانیم همه ۵ سد 
تأمین کننده آب تهران را با حداکثر 

ظرفیت مخازن آبگیری کنیم.
مدیر تأسیسات آبی و برق آبی 
شرکت آب منطقه ای تهران گفت: 
پیش بینی می کنیم تا پایان خرداد 
ظرفیت سد لتیان به 73 میلیون متر 
مکعب، سد امیرکبیر به 1۸۴ میلیون 
متر مکعب برس���د و 2 سد طالقان 
و ماملو هم در حد سرریز آبگیری 
ش���ود. انتظار داریم سد الر را هم 
بتوانیم به حداکثر ظرفیت آبگیری 
برسانیم.وی گفت: با کسری مخازن 
و شرایط بحرانی که در ابتدای سال 
آبی 9۸-97 ب���ا آن مواجه بودیم 
بخش عمده آن جبران ش���ده و با 
تداوم بارش و ذخیره برفی موجود 
به نحوی مدیریت خواهیم کرد که 

کسری مخازن جبران شود.
ش���هریاری با اظهار اینکه هم 
اکنون حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
آب معادل برف در حوضه آبریز ۵ 
سد تأمین کننده آب تهران وجود 
دارد، گفت: در سیالب های اخیر 
ورودی آب به س���د لتیان تا 3۵۰ 
متر مکعب بر ثانیه و ورودی آب 
به سد امیرکبیر و طالقان تا 2۵۰ متر 

مکعب بر ثانیه رسید. 

۸۰۰ هزار قالیباف امسال تحت 
پوشش بیمه قرار می گیرند و در 
این زمینه بودجه آن تامین شده و 

هیچ مشکلی وجود ندارد. 
فرشته دست پاک رئیس مرکز 
ملی فرش دس���تباف با بیان این 
مطلب به فارس گفت: امسال برنامه 
تهاتر را برای توسعه صادرات فرش 

دستباف در دستور کار داریم. 
وی ب���ا تاکی���د ب���ر اینکه 
کشورهای زیادی خواستار فرش 
دستباف ایرانی هستند، بیان داشت: 
در ۶ ماهه ابتدای سال 97 وضعیت 
صادرات فرش دستباف فوق العاده 
خ���وب بود. ام���ا در دور جدید 
تحریم ها، ف���رش دومین کاالی 
تحریم���ی بعد از نفت بود و این 

موض���وع حتی بر تولید هم تاثیر 
گذاش���ت. رئیس مرکز ملی فرش 
دس���تباف با بیان اینکه ۸۰ درصد 
تولیدات فرش دستباف کشور صادر 
می شد،  اظهار داشت: تا زمانی که 
بافندگان فرش دستباف از امنیت 
شغلی برخوردار نباشند، نمی توانیم 
در بحث تولید و صادرات حرفی 

برای گفتن داشته باشیم. 
وی اظهار داشت: تاکنون 29 
منطقه در زمینه فرش دستباف ثبت 
جهانی شده و در کنار این مناطق 
۵3 منطقه هم به ثبت ملی رسیده 
و در تالش هس���تیم تا به عنوان 
اولویت دوم در سال آینده این ۵3 
منطقه را هم ثبت جهانی کنیم. 

نامبرده با تاکید بر اینکه ما به 

دنبال توسعه تجارت فرش دستباف 
در سال آینده هستیم، بیان داشت: 
طرح ملی کارآفرینی و توس���عه 
تجارت فرش دس���تباف در سال 
آینده در دستور کار ما قرار دارد و 
در تالش هستیم تا در سبد خانوار 
هر ایران���ی حداقل یک مترمربع 

فرش دستباف داشته باشیم. 
وی گفت: بسیاری از بانک ها 
در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند 
تا با پرداخت وام های ارزان قیمت و 
طوالنی مدت به خانوارها شرایطی 
را فراهم کنند تا هر خانوار ایرانی 
با هر سطح درآمدی قادر به خرید 

فرش دستباف ایرانی باشد. 
دس���ت پاک با بی���ان اینکه 
در ح���ال حاضر فقط 2۰ درصد 

از فرش دس���تباف ایران صرف 
بازار داخلی می ش���ود، گفت: ما 
می خواهیم ش���رایطی را فراهم 
آوری���م تا این میزان به ۵۰ درصد 
افزای���ش یابد. وی  با بیان اینکه 
تحریم باعث شده متوجه بسیاری 
از ضعف های مان در حوزه تولید 
و صادرات باشیم، گفت: تا زمانی 
که نفت به عن���وان اولویت اول 
صادرات مورد توجه اس���ت به 
بس���یاری از مزیت های صادراتی 
کشورمان بی توجه بوده ایم، بنابراین 
اکنون فرصت بسیاری خوبی است 
تا برای توس���عه صادرات فرش 
بخش خصوصی و دولتی دست 
به دست هم دهند تا تجارت این 
کاالی تولید داخل توسعه یابد. 

سرویس شهرستانها: خطیب جمعه قم بر ضرورت 
مشارکت جدي مردم براي کمک به سیلزدگان مناطق 

مختلف کشور تاکید کرد. 
آیت اهلل س���ید محمد سعیدي درخطبه هاي نماز 
جمعه شهر مقدس قم افزود: درشرایط بحراني کنوني 
باید همه امکانات و ظرفیت ها از سوي مردم و مسئوالن 
بسیج شود، در برخي استان ها مشکالت بسیاري وجود 
دارد که نیازمند استمرار توجه و کمک رساني ها به این 

مناطق است.  
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س( 
با اشاره به تعیین قم به عنوان معین استان لرستان در کمک 
رساني و بازسازي مناطق سیلزده، خواستار مشارکت و 
حضور گسترده مردم شریف و خیران استان قم براي 

ارسال کمک هاي نقدي و غیرنقدي به لرستان شد.  
وي برضرورت پرداخت س���ریع و به قیمت روز 
خس���ارات وارد آمده به مردم و کش���اورزان از سوي 
دولت تأکید کرد و گفت: مردم باید اخبار و اطالعات 
درست را از مجاري رسمي کشور پیگیري کنند، زیرا 
دشمنان تالش مي کنند با سیاه نمایي و ناامید کردن مردم، 
انتقام حضور چشمگیر ملت غیور ایران در بزرگداشت 

چهلمین سالگرد انقالب اسالمي را بگیرند.  
آیت اهلل سعیدي در بخش دیگري از سخنان خود 
اظهار داشت: عوامل بروز سیل در ماه جاري باید توسط 
کمیته هاي علمي و کارشناسي، بررسي دقیق شوند تا در 

آینده دچار چنین مشکالتي نشویم.  

وي اف���زود: فراه���م آوردن امکانات، عوامل و 
زیرس���اخت هاي الزم براي پیشگیري و کاهش اثرات 
بالیاي طبیعي به ویژه سیل و زلزله در کشورمان اقتضاي 
تدبیر و عقالنیت اس���ت و باید به شدت مورد توجه 

قرار بگیرد.  
او ضمن قدرداني از رهنمودها و تدبیرهاي رهبر 
معظم انقالب و فتواي مراجع عظام تقلید براي کمک 
رساني به مردم سیلزده کشورمان، اضافه کرد: امیدواریم 
سال هاي خشکسالي گذشته به سال هاي پرآب تبدیل 
شوند و مردم کشورمان از نعمت ها و برکت هاي الهي 

هرچه بیشتر بهره مند شوند.  
وي درادامه با بیان این که برخي کشورهاي غربي 
خودش���ان همچنان نتوانسته اند مشکالت پیش آمده از 
سیل و آتش سوزي را برطرف کنند و به ایران اسالمي 
ایراد مي گیرند، اضافه کرد: تحریم ظالمانه کمک رساني 
به مردم س���یلزده کشورمان یک رفتار کامال غیرانساني 

است. 
خطیب جمعه قم در پایان از تمامي عوامل و نهادها 
و دس���تگاه هاي اجرایي که در سراسر کشور و استان 
قم براي خدمت رساني به مسافران و زائران نوروزي 
حضوري چشمگیر داشتند قدرداني کرد و گفت: براي 
فاضل ارجمند حجت االسالم و المسلمین حاج سید 
احمد مروي که با حکم مقام معظم رهبري به تولیت 
آس���تان قدس رضوي منصوب شدند، آرزوي توفیق و 

سربلندي داریم.  

خطیب جمعه قم:  مردم مشارکت جدي براي کمک به 
سیلزدگان داشته باشند

یادداشت اقتصادی

رونق تولید و بازمهندسی فرآیندها
کامران نرجه
سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "سال رونق تولید" 
نامگذاری شده، فرصت مغتنمی برای بازمهندسی نظام های تولیدی در ایران و 

ایجاد بستری مناسب برای تحرک مجدد چرخ های اقتصادی کشور است.
دستیابی به رونق تولید در سال 9۸ نیازمند شناخت و اصالح تمام عواملی 
است که در بروز رکود اقتصادی اخیر مؤثر بوده و استحکام بنیان های تولیدی 

کشور را کاهش داده اند.
رکود حاصل از اعمال تحریم های بین المللی که ظرف 3۰ سال گذشته 
بنیان های اقتصادی کشور را تضعیف کرده، در یک دهه اخیر به اوج خود رسیده 

و بسیاری از صنایع و بنگاه های تولیدی را با بحران روبرو ساخته است.
این تحریم ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از آن جمله 
می توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش و بی ثباتی نرخ ارز، حاکمیت 
نظام چندنرخی ارز، سخت تر شدن مبادالت مالی و کاالیی با کشورهای خارجی، 

افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.
اینک تعداد خریداران بالفعل کاالی ایران در خارج از کش���ور به دلیل 
ت���رس از مجازات های بی���ن المللی کاهش یافته و هزینه تجارت خارجی 
برای تولید کنندگان ایرانی روز به روز در حال افزایش است. از طرف دیگر 
محدودیت های اعمال شده برای واردات ماشین آالت صنعتی و قطعات مرتبط، 
بنگاه های اقتصادی را با مشکالت شدیدی مواجه کرده که به کاهش کمی و 

کیفی تولید آنها منجر شده است.
همچنین تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی که بخش 
دیگری از برنامه دشمنان خارجی برای ضربه زدن به اقتصاد ایران محسوب 
می شود، ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران را افزایش داده و از تقاضای 

ایجاد مشاغل جدید کاسته است. 
به موازات این رویداد، رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور باعث شده 
تا کارایی سیاست های متمرکز پولی و مالی برای پشتیبانی از تولید ملی از بین 
برود و سیستم بانکی نتواند سرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی را تأمین کند؛ 
در نتیجه این امر سبب شده تعداد زیادی از کارگاه های صنعتی با کمتر از 

نصف ظرفیت رسمی خود فعالیت کنند یا دست از تولید بردارند. 
این مشکل همچنین باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است و 
جوانان جویای کار که سرمایه های اصلی آینده اقتصاد ایران به شمار می روند، 

بدون هیچ امید و برنامه در فکر مهاجرت به کشورهای دیگر باشند.
آمار نگران کننده ایرانیان متقاضی مهاجرت به خارج که عمده آنها ظرف 
1۰ سال اخیر به دلیل بیکاری و به امید یافتن فرصت زندگی بهتر سودای ترک 
وطن را در سر پرورانده اند، زنگ خطری جدی برای آینده است که بی توجهی 

به آن امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازد. 
در چنین شرایط بُغرنجی، اقتصاد فعلی ایران اگرچه با ۴3۰ میلیارد دالر 
تولید ناخالص داخلی در رتبه سی ام جهان قرار گرفته ولی حفظ و ارتقای این 

جایگاه نیازمند ترمیم ریشه های رکود و ایجاد رونق در تولید ملی است.
این برنامه اصالحی در رأس خود باید سریعاً روابط سیاسی و اقتصادی 
ایران با کشورهای خریدار کاال به ویژه ممالک عربی همسایه را بهبود بخشد تا 
زمینه سرمایه گذاری آنها در اقتصاد ملی فراهم شود و حجم صدور محصوالت 
تولیدی به این بازارها افزایش یابد. دل بستن به تداوم همکاری با یکی دو کشور 
بزرگ باقیمانده در میان شرکای خارجی ایران هرگز معقوالنه نیست و هر آن 

امکان تسری تحریم ها به روابط اقتصادی با این کشورها وجود دارد.
از طرف دیگر باید روند نزولی سرمایه گذاری خارجی را به سمت رونق 
تولید در صنایع کوچک و متوسط گسیل کرد تا آهنگ خروج از رکود تسریع 
ش���ود. صنایع بزرگ اگرچه ظرفیت های تولید بیش���تری دارند، ولی به همان 
میزان دارای مشکالت بیشتری هستند که از کارایی سرمایه گذاری جدید در 
آنها می کاهد.  برنامه ریزان کشور باید به این باور جمعی برسند که راه نجات 
اقتصاد ایران همواره از مسیر رونق تولید و تقویت بخش های مولد می گذرد نه 
غیر مولد. تمرکز اغلب برنامه های تشویقی در اقتصاد ملی تاکنون روی بخش های 
غیر مولد بوده و به همین لحاظ سرمایه های سرگردان همواره به سمت بخش های 

غیر مولد سرازیر و دراین بخش ها جذب شده است. 
برای رهایی از این معضل باید س���ود آوری بخش های مولد و در عین 
حال اعتماد و اطمینان به حضور سرمایه در بخش های مولد بیشتر از بخش های 
غیر مولد شود؛ همچنین توجه به بخش خصوصی الزمه رونق و رشد اقتصادی 
است.هیچ کشوری اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه در دنیا پیدا نمی شود 
که بدون میدان دادن به بخش خصوصی توسعه یافته باشد.از این رو ایران هم 

برای توسعه راهی جز میدان دادن به بخش خصوصی ندارد.
اگر دست بخش خصوصی باز و امکان توسعه و نقش آفرینی آن در اقتصاد 
فراهم شود، به یقین می تواند خیلی از مشکالت و مسائل جامعه را حتی در 
شرایط تحریمی حل و فصل کند.اما متأسفانه ثابت شده دولت فقط در مواقعی 
که با کمبود درآمدهای نفتی مواجه می شود، به فکر استفاده از پتانسیل های 
بخش خصوصی می افتد و به محض افزایش نسبی درآمدها، دوباره تصدی 

خود را در اقتصاد ملی افزایش می دهد.
فع���االن بخش خصوصی برای نقش آفرینی در رونق تولید باید به این 
اطمینان برسند که پشتیبانی دولت از آنها مقطعی و گذرا نیست و نظرات آنها 
در تصمیم گیری های کالن اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. هرچند عملکرد 
دولت در اتخاذ سیاست های ارزی سال گذشته نشان داد فعاالن بخش خصوصی 
همچنان نامحرمان تصمیمات کالن کشور هستند و اتفاقا رانت ایجاد شده در 

انحصار اطالعات این حوزه بستر بروز مفاسد اخیر اقتصادی را فراهم کرد.
نکته مهمتر اینکه هرگونه برنامه ریزی برای رونق تولید در سال جدید، نباید 
متمرکز به بخش های سنتی در اقتصاد ایران باشد. 1۰ دوره خشکسالی مفرط و 
بروز ناگهانی سیل اخیر نشان داد که اگرچه بخش کشاورزی ظرفیت های قابل 
توجهی برای اشتغال جوانان بیکار دارد، ولی این ظرفیت ها پایدار و قابل اتکا 
نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که شرایط اقلیمی امسال در سال های آینده 
تداوم یافته و نگرانی بخش کشاورزی از تأمین منابع آب برای تولید بیشتر کاهش 
یابد. مضاف بر اینکه سیاست تغییر الگوی کشت و استفاده از گونه های مقاوم 
در برابر کم آبی هنوز بخوبی اجرا نشده است و با بازگشت دوره خشکسالی، 
سرمایه گذاری های جدید در بخش کشاورزی دوباره با بحران روبرو خواهد 
شد.باید به جوانان کشور میدان داد تا ایده های نوآورانه صنعتی را با استفاده از 
حمایت های دولتی و تسهیالت ارزان قیمت بانکی فعال کنند. کسب و کارهای 
نوین نسبت به مشاغل سنتی ظرفیت بیشتری در خلق فرصت های شغلی دارند 

و می توانند بستر رونق تولید را فراهم کنند.
از طرف دیگر باید مراقب بود که منابع محدود بانکی صرف کارآمدترین 
بخش های اقتصادی ش���ود تا عالوه بر ایجاد فرصت های فراوان ش���غلی به 
رونق سریع تولید ملی کمک کند. ظرفیت بخش خدمات برای استفاده از این 
تس���هیالت به ویژه در حوزه خدمات تجاری به حد اشباع رسیده و هرگونه 
سرمایه گذاری جدید در این بخش، هدردادن منابع ملی و دورشدن از محور 

اصلی تولید است.
دست آخر اینکه، مهندسی جدید فرآیند رونق تولید در ایران، به ثبات 
مقررات اقتصادی نیاز دارد؛چه آنکه شکستن رکورد تغییر سیاست های ارزی 
و تجاری کشور در سال گذشته فاجعه ای بزرگ بود که بسیاری از سرمایه 
گذاران را نسبت به آینده اقتصاد کشور بدبین کرد و اطمنان آنها را برای سرمایه 
گذاری بلندمدت از بین برد.به هر صورت سال 139۸ به دلیل تشدید آثار منفی 
وقایع اقتصادی گذشته برای آحاد جامعه سالی سخت و دشوار است، اما توجه 
به ضرورت رونق تولید و تالش برای بازمهندس���ی فرآیندهای آن می تواند 

صعوبت اقتصادی سال جدید را کاهش دهد.

میزان افزایش دستمزد کارگران در سال جدید 

نرخ تورم پارسال 26/۹ درصد اعالم شد

سد های تهران 2۸۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی دارند 

ثبات نسبی در بازار طال،سکه و ارز
بازار سکه، طال و ارز در تعطیالت نوروز امسال از 

ثبات نسبی برخوردار بود.
به گزارش خبرنگارما، کاهش سفرهای خارجی مردم 
نسبت به نوروز 1397 و همچنین تعطیلی اغلب واحدهای 
اقتصادی سبب شد تا تقاضای خرید ارز در کشور تنزل 

یابد و قیمت ها به ثبات نسبی در این حوزه برسد. 
ای���ن گزارش می افزاید: در چرخه معامالت بانکی، 
نرخ رس���می ارز ظ���رف تعطیالت نوروز تغییر چندانی 
نداش���ت، به گونه ای که قیمت هر دالر آمریکا ۴2۰۰ 
تومان، هر پوند انگلیس ۵ هزار و ۵32 تومان و هر یورو  

۴ هزار و 721 بود.
در بازار طال هم کاهش نوسان نرخ ارز منجر به ثبات 
قیمت ها شد. به طوری که هر گرم طالی 1۸ عیار)بدون 
مزد س���اخت( در تعطیالت نوروز امسال در دامنه قیمتی 
۴2۵ تا ۴2۸ هزارتومان به فروش رسید و انواع مسکوک 

طال کمترین نوسان قیمت را داشت. 
 بر اس���اس این گزارش، هر قطعه س���که تمام بهار 
آزادی)طرح جدید( در نوروز امسال ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار 
تومان و هر قطعه نیم س���که طال 2 میلیون و ۵۵۰ هزار 
تومان قیمت داشت که نسبت به قیمت مشابه در روزهای 

پایانی سال گذشته تغییر محسوسی ندارد. 
در همین حال قیمت طال در معامالت دیروز )جمعه( 
بازار جهانی با رشد ارزش دالر آمریکا در برابر ین ژاپن 
کاهش یافت و نزدیک به پایین ترین حد خود در 1۰ هفته 

گذشته قرار گرفت.
ه���ر اونس طال برای تحوی���ل فوری در معامالت 
دیروز بازار سنگاپور ۰/3  درصد افت کرد و به 12۸۸/7۵ 
دالر رس���ید. بهای معامالت این بازار روز پنج ش���نبه به  
12۸۰/۵9 دالر س���قوط کرده بود که پایین ترین قیمت در 

1۰ هفته گذشته بود.
همچنین در بازار معامالت آتی آمریکا هر اونس طال 

۰/1 درصد کاهش یافت و به 1293/7۰ دالر رسید.
طال در بازارهای جهانی ظرف یک هفته اخیر حدود 
۰/2 درصد کاهش بها داشته است. این فلز ارزشمند روز 
پنج شنبه برای نخستین بار از نوامبر به پایین میانگین قیمت 
1۰۰ روزه که در حدود 12۸2 دالر قرار دارد، سقوط کرده 
بود که ناش���ی از آمار اقتصادی مطلوب آمریکا و بهبود 
ریسک پذیری سرمایه گذاران بود.  بازارهای سهام آسیا 
هم با نشانه های پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین 

رشد هفتگی خود را تحکیم کردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کش���ور در پیام توئیتی خود از بسته 
ش���دن بودجه سال 97 بدون کسری 
خبر داد.به گزارش فارس، محمدباقر 
نوبخت در این پیام آورده اس���ت:  
دستگاه های اجرایی با درک مضایق 
و آگاهی از محدودیت های بودجه ای 
برای تالش���ی مضاعف در سال 9۸ 

آماده شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه 

همچنین از تدوین دو برنامه  توسعه 
تولید و اش���تغال و اصالح ساختار 
بودجه خبر داد و افزود: ان شاءاهلل در 
نخستین روزهای پس از تعطیالت 
نوروزی از دو برنامه توس���عه تولید 
و اشتغال و همچنین اصالح ساختار 
بودجه که با تالش علمی همکارانم 
در س���ازمان برنام���ه و بودجه تهیه 
شده است، در جمع اصحاب رسانه 

رونمایی خواهد شد.

  پیش بینی می ش���ود با توجه 
ب���ه اصالحات و آزمون و خطاهای 
ص���ورت گرفته ش���رایط تجارت 
خارجی سال 9۸ نسبت به سال 97 
بهتر باشد و اتکای اقتصاد بیشتر به 
رون���ق تولید داخل و صادرات غیر 

نفتی خواهد بود.
ای���ن مطلب را محمد الهوتی 
رئیس کنفدراس���یون صادرات ایران 
به فارس اعالم کرد و گفت: س���ال 
97 یکی از س���خت ترین سال های 
فع���االن  اقتصادی در حوزه تجارت 
خارجی اعم از صادرات و واردات 
بود بطوری که نوسانات شدید نرخ 
ارز باعث ش���د تا دولت تصمیماتی 
بگی���رد و بعضا خودش منتقد این 
گونه سیاس���ت  گذاری ها از جمله 
پیمان س���پاری ارزی و محدودیت 

واردات و صادرات بود. 
وی بیان داشت: این نابسامانی ها 
و تصمیمات شتاب زده تاثیراتش را 
در اقتصاد کش���ور در حوزه واردات 
و صادرات به جای گذاشت و نبود 
ثبات قوانین و کمبود مواد اولیه در 
واحدهای تولیدی به دلیل بسته شدن 
ثبت سفارش باعث شد که در حوزه 
تجارت خارجی علیرغم افزایش نرخ 
ارز در 11 ماهه س���ال 97 کاهش 

صادرات داشته باشیم. 
رئیس کنفدراس���یون صادرات 
ای���ران افزود: س���ال 97 یکی از 
سخت ترین سال های اقتصاد ایران 
بود و متاسفانه بالغ بر ۵۰ بخشنامه 
ارزی در حوزه صادرات و واردات 
وضع ش���د. ضمن اینکه ارز ۴2۰۰ 
تومانی باعث خروج و اتالف منابع 
بزرگ���ی از ثروت و س���رمایه ملی 
کش���ور ش���د و عمال دولت هم با 
این سیاس���ت ها نتوانست به اهداف 
اصلی خود یعنی تنظیم و کنترل بازار 

دست یابد.  
وی با اظهار اینکه در سال 9۸ 
دولت باید در سیاس���ت های ارزی 
بازنگری کند، گفت: اگرچه دولت از 
اواخر سال 97 تغییرات و اصالحاتی 
در حوزه سیاس���ت ارزی و تجارت 
خارج���ی ایجاد و تا حدودی ثبت 

سفارش را با ارز حاصل از صادرات 
تسهیل کرد و بازگشت ارز حاصل 
از صادرات سرعت گرفت و به دنبال 
این مسائل مواد اولیه کارخانجات با 
س���رعت بیشتری در حال ورود به 

کشور است. 
الهوتی افزود: پیش بینی می شود 
که ش���رایط س���ال 9۸ با توجه به 
اصالح���ات و آزمون و خطاهایی 
که صورت گرفته نس���بت به سال 
97 بهتر باشد البته بهتر شدن شرایط 
منوط به یک سری مسائل خارجی 
از جمله تعیین تکلیف FATFاست. 
زیرا اگر این موضوع به تصویب نرسد 
می تواند تاثیرات خودش را در اقتصاد 

ما بجای بگذارد. 
وی با اش���اره ب���ه کانال ویژه 
مالی اروپا اظهار داشت: اگر بتوانیم 
ب���رای تجارت خارجی از آن محل 
اس���تفاده کنیم می توان بخش���ی از 
تحریم های ظالمانه را خنثی کرد اما 
اگر موضوعاتی مثل FATFسر راه 
قرار گیرد می تواند تاثیرات منفی خود 

را داشته باشد. 
رئیس کنفدراس���یون صادرات 
ایران با تاکید بر اینکه دولت باید ارز 
ارزان قیمت را به س���رعت متوقف 
کند، اظهار داشت: اقشار آسیب  پذیر 
باید به صورت هدفمند و مس���تقیم 
مورد حمایت قرار بگیرند زیرا پخش 
کردن منابع ملی کش���ور به صورت 
یکسان نشان داده که جز اتالف منابع 

چیز دیگری نیست. 
وی ب���ا تاکید ب���ر اینکه ارز 
حاصل از صادرات باید در خدمت 
واردات قرار گیرد، بیان داشت: باید 
چرخه اقتصادی کشور بدون اتکا به 
درآمدهای نفتی در بخش عمده ای 
که واردات کاال است غیر از کاالهای 
اساسی از این محل تامین شود زیرا 
هدف آمریکا این اس���ت که ما از 
ارزهای نفتی نتوانیم اس���تفاده کنیم 
بنابراین ما هم باید برای خنثی کردن 
این موضوع، اقتصاد کشور را متکی 
بر صادرات غیرنفتی کنیم و واردات 
کش���ور را موکول به ارز حاصل از 

صادرات کنیم.  

صادرات فرش دستباف از طریق تهاتر توسعه می یابد



پرسش هاي زيادي پيش روي انسان است 
مانند باستان شناسي به چه كار امروز جوانان 
مي آيد، يا گرايش به رشته باستان شناسي در 
ميان دانش پژوهان رو به افزايش اســـت يا 

كاهش.
جوانان چگونه به كتاب هاي راســـتين 
در زمينه شـــناخت ايران باستان در ميان انبوه 
كتاب ها دست يابند؛ جوان شيفته ايران باستان 
براي شـــناخت از كجا آغاز كند بهتر است؛ 
هندي ها نخست ازدواج مي كنند سپس عاشق 
مي شوند و آيا جوان امروزي بايد نخست به 
اين رشته برود و سپس گرايش يابد يا گرايش 

پيش از دانشگاه از نان شب واجب تر است؟
پاســـخ به همه اين پرسش ها البته يك 
كتاب چندجلدي خواهد شد ولي شايد بتوان 
آن كتاب هاي چندجلـــدي را در 2 هزار و 

پانصد واژه اين گزارش چكاند.
دكتر ســـيدمحمدعلي قديري اصلي-
باستان شـــناس بر اين باور است كه دانش 
باستان شناســـي به گونه اي بـــراي ما مايه 
درس آموزي اســـت وگرنه يك پژوهشگر 
و استاد اين رشـــته، درآمد سرشاري ندارد. 
پس باستان شناس بايد شيفتگي داشته باشد و 
زندگي اش بخشي از كارش باشد نه برعكس. 
به گفته او شـــايد اين گونه تنها مدرك 
به دســـت نيايد و دانش پـــژوه بتواند روح 

باستان شناسي را هم به دست آورد. 
به عقيده اين اســـتاد، توجه و جذابيت 
اين رشته براي جوانان كشور ما اين است كه 
در برابر دزدان ميراث فرهنگي و قاچاقچيان 
اموال فرهنگي و يغماگران اشـــياي عتيقه، 
باستان  شناِس پژوهشگر، پس از يافته هاي نو 
با كتابي در دست و عينكي بر چشم ناتوان 

و دفتري در زير بغـــل از اين كتابخانه به آن 
كتابخانه مي رود تا دارايي فرهنگي كشور را 
بازبررسي كند و آن را به اكنونيان و آيندگان 
بشناســـاند كه اگر روزي دچار دستبرد شد، 
بتوانند در دادگاه هاي جهان حق خواهي كنند 
و حقوق خود را بستانند؛ همان گونه كه اينك 
مصر و افريقا موفق شده اند بخشي از ميراث به 

تاراج  رفته به غرب را به خانه برگردانند. 
ادامه سخنان اين مدرس دانشگاه در باره 
باستان شناسي: «بايد گفت كه باستان شناسان 
امين كشور خود هستند؛ با اين نگرش است 
كه اقبال به اين رشته خوب است اما تحصيل 
در اين رشـــته در مقاطع كارشناسي و ارشد 
كم فايده است، و دوم اين كه عاشق واقعي هم 
انگشت شمار است؛ و بيشتر مدرك گرايي ست 
تا باستان گرايي. دانش پژوه شيفته اين رشته 
نمي تواند در خانه بنشيند و دانش اش را فراگيرد 

و نمره بگيرد و دانشگاه را با كسب دانش كامل 
به پايان برساند. بايستگي شناآموختن دل به 
دريا زدن است. كتاب  ها پيچيده است و بايد 
با راهنمايي گرفتن از استادان دلسوز اين رشته 
از آن ها سر درآورد. اين كتاب ها بدون مزاحم 
استادشـــدن، قابل درك براي دانشجويان و 
جوانان نيست چون تخصصي است؛ البته استاد 
باستان شناس خود خواهان چنين مزاحمت هاي 

مراحم از سوي دانشجويان هست.»
«دانشجو با مطالعه تاريخ ايران باستان به 
ايران شناسي خواهد رسيد، چون اين دو رشته 
تكميل گر هم اند. من دانش  آموخته و اســـتاد 
5 رشته در سطوح عالي هســـتم و از روز 
نخست عاشق اين رشـــته از دانش بودم و 
هيچ سهميه و پارتي هم نداشتم؛ حتي شهريه 
كالس كنكور از توانم خـــارج بود و براي 
آماده شـــدن براي آزمون، در خانه و شرايط 
سخت درس خواندم. مي خواهم بگويم براي 
رسيدن به هدف، بايد بهانه ها و اگر و اما را 
كنار زد و پيش رفـــت و از دوران درازدامن 

دكترا هم نهراسيد.» 
«استفاده نكردن از استاد در كالس درس 
دانشگاه، سبب به دست نياوردن دقت مي شود؛ 
دانشجو بايد در كالس، ســـخنان ريزبينانه 
استاد را تحمل كند وگرنه راز خوانش متن  ها 
و دانش كار را فـــرا نخواهد گرفت. گاهي 
به اشـــتباهاتي در روزنامه  ها بر مي خورم كه 
نشان دانش نابســـنده در تاريخ است؛ براي 
نمونه، دو شاهنشـــاه هخامنشي كه پدرشان 
شاه نبوده اســـت، يكي داريوش يكم است 
و ديگري داريوش سوم؛ و گرنه پدر كورش 
بزرگ(يا  همان كورش دوم) شاه بود و شاه 
محلي و منطقه اي بوده است؛ يعني كمبوجيه 

اول، داماد آستياك و پادشاه ماد؛ و ديگر اين كه 
كورش را با يك واو بايد نوشت؛ البته يك واو 
كوچك بايد بر باالي حرف (ر) گذاشت تا با 

دقت كورش خوانده شود.»
باستان شناسي

رشـــته باستان شناســـي در ايران در 
رده بندي رشته علوم انساني است و درس ها 
دربر- گيرنده پيشاتاريخ(دوره هاي پارينه سنگي، 
ميان سنگي و نوسنگي) و دوره تاريخي و دوره 
اسالمي است. باستان شناسي از يك سو مسير 
تاريخ را تعيين مي كند و از سوي ديگر مادر 
تاريخ است. روشن كردن گذشته هر جامعه به 
  لحاظ مسائل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، 
سياســـي و يا مذهبي از بنيادهاي اين رشته 
اســـت. هدف از دانش آموخته شدن در اين 
رشته، تربيت نيروي متخصص و كارآمد براي 
بررسي و شناسايي آثار تاريخي و كاوش هاي 

باستان شناسي در قلمروهاي گوناگون و تامين 
كادرهاي پژوهشي، فرهنگي و هنري سازماني 

است.
مريم نعمتي ـ ارشد باستانشناسي در باره 
ويژگي باستان شناس مي گويد: «باستان شناس 
كسي است است كه در قلمروهاي باستاني 
كاوش مي كند و يافته هـــا را مورد پژوهش 
قرار مي دهد. از ديگر كارهاي باستان شناسان، 

ارزش گذاري اشياي باستاني است.»
مي پرســـم: باستان شـــناس در قلمرو 

شغلي اش چه كارهايي انجام مي دهد؟
مريم نعمتي: «باستان شناسي، آموختن در 
باره مردمان گذشته اســـت، اين كه چگونه 

زندگي مي كردند، چه شـــكلي بودند و چه 
ابزاري را مورد استفاده قرار مي دادند. با كمك 
باستان شناســـي در باره فرهنگ مردم دنياي 
باستان هم داده هايي را به دست مي آوريم. به 
اين ترتيب، باستان شناسان، دانشمنداني اند كه 
به مطالعه جامانده هاي تمدن ها يا گروه هاي 

انساني مي پردازند.»
 «كار باستان  شناســـي تا اندازه اي مانند 
قراردادن تكه هاي يك پازل در كنار هم است 
كه البته شمار زيادي از تكه هاي آن گم شده 
است. اما هماننديش به كار كارآگاهان نزديك تر 
است. باستان شناسان به آن چه كه انسان ها از 
گذشـــته ها به جا گذاشته اند عالقه مندند و به 

بررسي روش زندگي انسان ها، خانه ها، جامه ها 
و استخوان هاي به جا مانده از آنان مي پردازد. 
زماني كه باستان شناســـان تكه اي از پازل را 
مي يابند و به كشف چيزي مي رسند، مي تواند 

بسيار هيجان انگيز باشد.»
«باستان شناسان، جامعه هاي گذشته را از 
راه شناســـايي و تجزيه و تحليل آن چه كه 
برجا گذاشته اند مورد مطالعه قرار مي دهند. 
اين ها دربرگيرنده آثار كشف شده ميليون ها 
سال پيش تا چيزهاي زمان هاي نزديك دست 
است. از سرگذشت 99 درصد تاريخ انساني، 
هيچ پيشينه نگاشته شـــده وجود ندارد؛ يكي 
از سبب هايي باستان شناسي مهم و محبوب 

قلب ها كرده است.» 
 «باستان شناســـي كمك مي كند دريابيم 
انســـان  ها چگونه تكامل يافته اند و فرهنگ 
چگونه گسترش يافته است. باستان شناسان 
مكان يابي مي كنند، زمين را مي شـــكافند، 
جايگاه هاي زيرخاك را مي كاوند و داده ها را 
پردازش مي كنند تا دست مان را بگيرند و به 

ناممكن ها ببرند كه گذشته را درك كنيم.»
«در باستان شناســـي مي توان گوشه هاي 
ناشناخته  تاريخ هنر، ادبيات باستان، فيزيك، 
شيمي، جغرافي و زمينه هاي ديگر را مشاهده 
كرد. اگر كسي مي خواهد باستان شناس شود، 
بهتر اســـت به مطالعه گزاره هايي مانند آمار، 

جغرافي و زمين شناسي بپردازد. باستان شناسي 
كمك مي كند انسان دريابد چگونه نخستين 
جامعه هاي انساني به آتش و فناوري ابزارهاي 

سنگي و فلزي و كشاورزي رسيده است.» 
«باستان شناســـان در آفريقا ابزارهاي 
ســـنگي  اي يافته  اند كه به وسيله انسان ها در 
ميليون ها ســـال پيش درســـت شده است. 
نوشته هاي به جا مانده از بسياري از جامعه هاي 
باستاني، بيشتر جانبدارانه يا گمراه گر است 
چون به جاي اين كه مردم را در پيش چشم 
داشته باشد، چيرگي دارامندان و فرمانروايان 
را باالي سر داشـــته اند. يكي از چالش هايي 
كه باستان شناسان در سراســـر جهان با آن 

رو- در- رو هستند غارت مكان هاي گوناگون 
باستان  شناســـي مانند آرامگاه و گورها بوده 

 است.»
سرانجام تنها خاك مي ماند

انسان و اشيا خاك مي شوند و سرانجام 
تنها خاك مي ماند.  با گذشت زمان، مكان ها و 
آن چه كه زماني بر روي زمين وجود داشت، 
به زير خاك مي رود. پيـــش از اين كه يك 
باستان شناس آغاز به خاك برداري كند، بايد 
پژوهش زيادي بر روي يك مكان انجام دهد. 
آنان مي دانند انســـان ها براي ادامه زندگي به 
امكانات ويژه نياز داشـــته اند. اين امكانات 
دربرگيرنده دسترسي آسان به آب، بازرگاني، 

مسيرهاي سفر و ذخيره گاه هاي غذايي است. 
با علم به اين هـــا و انجام برخي پژوهش ها، 
باستان شناسان مي توانند مكان هايي را بيابند كه 
بيشتر گمان داده مي شود انسان زيست بوده 

باشد.
گاهي كساني مانند كشاورزان و سازندگان 
بناها، چيزي از گذشـــته كشف مي كنند و به 
باستان شناسان خبر مي دهند. باستان شناسان 
همچنين به ســـاختمان ها، خرابه ها، تپه ها و 
زمين هاي مغروق توجـــه دارند و به آن ها به 

چشم مكاني براي كاويدن نگاه مي كنند.
گاه باستان شناسان با نگاه به عكس هاي 
هوايي مي توانند جاده ها يا ديوارهاي قديمي 

را بيابند. آنان مي توانند سرنخ هايي را هم از 
كتاب ها و نقشه ها دريافت كنند. همه اين ها، 
مكان هاي ُگمانه زده شده براي آغاز يك كاوش 

است. 
باستان شناسي/انسان شناختي

دكتر كاميار عبدي، براين باور است كه 
باستان شناسِي انسان شناختي، رويكردي است 
كه مي كوشد در چارچوب نگره هاي برگرفته 
از انسان شناسي فرهنگي/اجتماعي به پردازش 

داده ها در اين مورد بپردازد.
به گفته او باستان شناسِي انسان شناختي از 
آغاز سده بيست- م- از رهگذر بستگِي نزديك 
اين دو در آمريكاي شـــمالي و آمريكا شكل 

گرفته است. ادامه سخنان اين باستان شناس: 
«البته پيشتر باستان شناسي در اروپا شكل گرفته 
و پيشرفت كرده بود؛ اما باستان شناسي اروپا 
بيشتر در خم و چم رده بندي و تاريخگذارِي 
يافته ها مانده و فراتر نرفته است. سبب  اش هم 
اين است كه باستان شناسان اروپايي، نمونه 
زنده اي نداشته اند كه كمك كند از يافته هاي 
ايستاي باستاني، هنجارهاي پوياي فرهنگي 
باستانيان را بيرون بكشند. تيره هاي باستاني 
اروپا يا نابود شدند يا همگام با دگرگوني هاي 
اروپا در بازه پاشش امپراتوري روم تا دوران 
روشـــنگري آنان نيز تغيير يافته بود. ديگر 
انسان «بدوي»اي در اروپا باقي نمانده بود كه 
پژوهشگران اروپايي به بررسي و ثبت فرهنگ 

و رفتار آنان بپردازند.»  
 «ولي در سرزمين نو هنوز مردماني بومي 
زندگي مي كردند كـــه روش زندگي آنان از 
برخي گوشـــه ها همانندي ناگزير با زندگي 
مردمان باستان داشته است. اين گونه در حالي 
كه نسل هاي آغازين انسان شناسان آمريكايي، 
شتابان در حال نگاشـــت و پايستگي آداب 
و آيين ها بودند، تبار آغازين باستان شناسان 
آمريكايي نيز مي كوشيدند با نگاه به اين مردم، 

رفتار و فرهنگ نياكان آنان را باز بسازند.»
«پس از آزمون و تجربه هاي گوناگون، 
رفته رفتـــه از آغازهـــاي دهـــه 1940  م- 
باستان شناسي آمريكا سمت و سويي روشن  تر 
گرفت و به گونـــه اي بنيادين آن ها را به كار 
بســـت. بخش بزرگي از اين كار، دستاورد 
دگرديسي دانشگاهي/اجتماعي پس از جنگ 

جهاني دوم بود كه گسترش كمي-و-كيفي 
سامانه دانشگاهي آمريكا را در پي داشت. 

با افزايش شمار دانشـــگاه ها بر شمار 
دانشجويان و دانش آموختگان باستان شناسي 
در جامعه آمريكا افزوده شـــد و از رهگذر 
پيشرفت ها در زمينه دانش، فناوري دهه هاي 
1950 و 1960- نسل نوي باستان شناسان نه 
تنها به ابزارهاي پيشرفته تري براي كنش هاي 
پژوهشي خود مجهز شدند، بلكه موفق شدند 
با گسترش و پيشرفت و پيشبرد چارچوب 
انگاشتي باستان شناسي، روش هاي كاراتري 
براي خوانش و واكاوي خود طراحي و اجرا 

كنند. 
نمونه هاي كشف اين سال ها

  مريم نعمتي در باره كشـــف هاي نو 
مي گويد: «قلمرو باستاني چالتاسيون در غرب 
پيشـــوا و در كيلومتر 5 آن قرار دارد كه سه 
برجستگي آسيب ديده و كوتاه است و در پاييز 
1391 براي اليه نگاري و نشان گذاري قلمرو، 
مورد كاوش قرار گرفت؛ آثار به دست آمده از 
اين قلمرو سفال، جوش كوره، نمونه تدفين و 

چند فلز است و پيشينه اش به دوران فرهنگي
روستانشيني ميانه و عصر آهن مي رسد.»

«از شش مورد تدفين، يك نمونه اش براي
دوران آهن و دو تاي ديگـــر از آِن روزگار
مس/سنگ است. همه اين تدفين ها از گونه
چمباتمه اي است كه سه نمونه اش سالم است
و در كنار آن ها كوزه، سنجاق سر و مهره سنگي

به دست آمده است.» 
بستگي فناوري و غارت 

همان گونه كه اسكندر ُگجستك با سرنيزه
سه شاخ سربازان خود، تمدن باستاني ايران را
نابود كرد؛ و همان گونه كه مغول ها با دزديدن
فناوي منجيِق(پرتابگر گولهِ آتشين) ايران را به
آتش كشيد، وايكينگ ها نيز با فناوري توليد
قير از جنگل كاج، اروپا را به يغما بردند. البته
فناوري شـــايد چيز بدي نباشد ولي هميشه
در دستان ناانسان ها بوده است؛ كساني كه با

ريخت انسان، دشمن انسان ها بوده اند. 
يك خوبي ديگر باستان شناسي اين است
كه مي توان پي برد انسان از همان آغاز و نيز
دوران باستان بســـيار آزمند بوده است و آدم 
نخستين جانوران و همزمان همسايه خود را

شكار مي كرد و مي خورد. 
وايكينگ ها(اهالي اسكانديناوي) نوآوري
و فنـــاوري خود در راه غارتگـــري به كار
مي برده اند و سرانجام توانستند بر اروپا چيرگي
يابند. آنان روش ساخت قير صنعتي را آموخته
بودند و از آن براي آب بندي كشتي هاي خود
استفاده مي كردند. به گفته باستان شناسان، آنان
با اين دستاورد توانستند با سفر به سراسر اروپا

و اقيانوس اطلس، آن قلمروها را تا مدت ها
به گونه اي وحشيانه غارت  كنند. چاله ها در
اسكانديناوي باستان، مي توانست در هر دوره
تا 300 ليتر قير توليد كند كه براي آب بندي
شمار زيادي كشتي بسنده بود. وايكينگ ها
بازرگانان و جنگ آوراني بودند كه در ســـده
هشتم مي توانســـتند با كشتي هاي پارويي از
اسكانديناوي به كل اروپا يورش  ببرند و براي
نمونه، كليساي سنت كاثبرت(بريتانيا) را از
خون كشيش ها خون چكان كنند و اسباب و با
كشتار اشياي صومعه ليندي سفارن(بريتانيا) را

براي خود بردارند. 
در سده 11 وايكينگ ها توانستند ارباب
بخشي از بريتانيا شوند و در ايسلند، گرينلند،
و آمريكا ساكن گردند. آنان به بندرگاه هاي
اســـپانيا يورش مي بردند. فرمانروايان بومي
اسكانديناوي در رقابت براي كسب اعتبار،
غارتگري مي كردند و گنـــج مي اندوختند
و اين گونه پايه هاي قـــدرت خود را پايدار

مي ساختند. 
ع.درويشي

* بايد گفت كه باستان شناسان امين كشور خود هستند؛ با اين نگرش است كه 
اقبال  به اين رشته خوب است اما تحصيل در اين رشته در مقاطع كارشناسي 

و ارشد كم  فايده است
* دانش پژوه شيفته اين رشته نمي تواند در خانه بنشيند و دانش اش را 

فراگيرد و نمره بگيرد و دانشگاه را با كسب دانش كامل به پايان برساند
* كتاب  ها پيچيده است و بايد با راهنمايي گرفتن از استادان دلسوز اين 

رشته از آن ها سر درآورد
* دانشجو با مطالعه تاريخ ايران باستان به ايران شناسي خواهد رسيد، 

چون اين دو رشته تكميل گر هم اند
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چگونه مي توان به زمان گذشته سفر كرد؟

باستان شناسي؛ سفر به زمان گذشته

* دكتر سيدمحمدعلي قديري اصلي-باستان شناس: دانش باستان شناسي 
به گونه اي براي ما مايه درس آموزي است وگرنه يك پژوهشگر و استاد اين 

رشته، درآمد سرشاري ندارد
روح  بتواند  دانش پژوه  و  نيايد  به دست  مدرك  تنها  اين گونه  * شايد 

باستان شناسي را هم به دست آورد
* توجه و جذابيت اين رشته براي جوانان كشور ما اين است كه در برابر 
دزدان ميراث فرهنگي و قاچاقچيان اموال فرهنگي و يغماگران اشياي عتيقه، 
باستان شناِس پژوهشگر، پس از يافته هاي نو با كتابي در دست و عينكي بر 
چشم ناتوان و دفتري در زير بغل از اين كتابخانه به آن كتابخانه مي رود تا 

دارايي فرهنگي كشور را بازبررسي كند 
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افـقـى: 
  1 - كتابى در طب قديم از سيد اسمعيل جرجانى 

2 - شناس - نامى پسرانه - فاخته
 3 - اندك - حيله - جوى خون - فيلســوف يونانى 

سازنده نخستين كره جغرافيايى
 4 - اسلوب - رام شده - كوچك - چالك وسط شكم

 5 - « كارن ......... »روانشــناس آلمانــى مولــف 
خودكاوى - آدمكشى سياسى - نصف صورت !
 6 - دريايى در اروپا - از القاب امام حسين(ع)
 7 - پيشوند نفى - خوراك طيور - جامه شغل - بدن ، تن

 8 - كنايه از ســخت - همگى - سازمان كشاورزى 
سازمان ملل

 9 - مهمانى - عطر دهنده ترشــى - ماه تابســتانى - 
درختچه گرمسيرى 

10 - اصرار بيش از حد كردن - منسوب به كنايه 
11 - اســب آذرى - بهتريــن داور ليگ پانزدهم 

فوتبال - نام مردانه
 12 - بافت - حرف ندا - در بر گرفتن - عتيق و باستان
 13 - راهنمايى كردن - سيخونك - پايين - خاك سفالگرى

 14 - سمت چپ - خسته و عاجز - پدر
 15 - پدر داستان نويسى فارسى

عـمـودى:
 1 - روضه خوان - هماهنگى اعضاى بدن با يكديگر

 2 - اثرى از فالكنر نويسنده معاصر آمريكايى - سالح 
دادن و مسلح كردن

  3 - پول آســيايى - هيجان و جوش - پرســتار –
 نام « كرار » مهاجم سابق صنعت نفت آبادان

 4 - اهلى - زيركى – مشت تو خالى - از القاب اروپايى
 5 - نخ بافتنى - ايالتى در هند

 6 - از محبت گل مى شــوند - بشــقاب كوچك 
استكان - صابون خياطى

 7 - پر گويى - شير نر - پويش مكن - پسوند ساينده 
8 - جمله دستورى - اصطالحى در موسيقى - چين و شكن 
9 - سنگ خرد - .... نرسى به كعبه اى اعرابى ، كين ره 

كه تو مى روى به تركستان است - اسم - لحظه 
10 - همسر مرد - بند گردن اروپايى - ايام

 11 - پيرى - صميميت ، اتحاد
 12 - سپاس - فرمان خودرو - فيزيكدان فرانسوى 
كه به تئورى امواج پى برد - با محرم اسرار بگوييد

 13 - هنــگام - بــد گويى شــعرى - تيم فوتبال 
يونانى - آش

 14 - ده هزار متر مربع - از رودهاى درياچه اروميه
 15 - بازيگر سريال طنز « پنچرى » - خريد غير نقدى

شماره ثبت:9941

آگهي دعوت مجمع عمومي 
فوق العاده شركت نصر ميثاق اهواز 

(سهامي خاص)  نوبت اول
بدينوسيله از كليه صاحبان ســـهام يا نمايندگان قانوني آنها دعوت 
به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده شـــركت نصر 
ميثاق اهواز (ســـهامي خاص) به شـــماره ثبت 9941 و شناســـه 
ملي 10860760806 كه در ســـاعت 11 روز چهارشـــنبه مورخ 
98/01/28 در سالن اجتماعات مركز آموزش سازمان جهاد كشاورزي 
خوزستان واقع در اهواز بلوار گلســـتان تقاطع ساختمان پنج طبقه 
 سازمان آب و برق خوزســـتان روبروي مسجد نور تشكيل مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

ـ بررسي و تصميم گيري درخصوص برخي از مفاد اساسنامه.
رئيس هيأت مديره شركت نصر ميثاق اهواز

شماره ثبت:9941

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساليانه شركت نصر ميثاق اهواز 

(سهامي خاص) نوبت اول
بدينوسيله از كليه صاحبان ســـهام يا نمايندگان قانوني آنها دعوت 
به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي ســـاليانه شركت 
نصر ميثاق اهواز (ســـهامي خاص) به شـــماره ثبت 9941 و شناسه 
ملي 10860760806 كه در ســـاعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 
98/01/28 در سالن اجتماعات مركز آموزش سازمان جهاد كشاورزي 
خوزستان واقع در اهواز بلوار گلســـتان تقاطع ساختمان پنج طبقه 
سازمان آب و برق خوزســـتان روبروي مسجد نور تشكيل مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره درخصوص عملكرد سال مالي منتهي 
به 1397/9/30

2ـ اســـتماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس درخصوص عملكرد 
هيئـــت مديره و صورتهاي مالي ســـال منتهي بـــه 1397/9/30 و 

تصميم گيري درخصوص آن.
3ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل.

4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار.
5ـ ساير مواردي كه تصميم گيري درخصوص آن در صالحيت مجمع 

عمومي عادي باشد.
رئيس هيأت مديره شركت نصر ميثاق اهواز 

تمديد آگهى فراخوان عمومى جهت شناسايى و ارزيابى
جذب سرمايه گذار به منظور 

مشاركت در امر مطالعه و طراحى
و احداث زيرساختهاى شهرك شيالتى مهرگان

 واقع در استان هرمزگان

وزارت جهاد كشاورزى
شركت شهركهاى كشاورزى

شـركت شـهركهاى كشـاورزى در راستاى اجراى بند (ط) ماده (6) اساســـنامه و آيين نامه نحوه واگذارى مجتمع ها و 
شهركهاى كشاورزى و به استناد مصوبه شـــماره 1-12-97 مورخ 1397/12/05 هيأت مديره و به منظور فعال شدن طرحهاى 
توســـعه كشاورزى و ايجاد اشتغال و استفاده حداكثرى از توان سرمايه گذاران بخش خصوصى (داخلى و خارجى) در امر پرورش 
آبزيان در نظر دارد نسبت به شناسايى و ارزيابى متقاضيانى كه از توانمندى مالى و فنى و الزم براى سرمايه گذارى و مشاركت در 
امر مطالعه، طراحى، احداث زيرساختها، ايجاد مزارع و نظام بهره بردارى شهرك شيالتى گميشان به مساحت حدود 6000 هكتار 

واقع در استان گلستان و شهرك شيالتى مهرگان به مساحت حدود 13 هزار هكتار واقع در استان هرمزگان اقدام نمايد.
توضيح 1 : مبناى محاســـبه هزينه هاى انجام شده توسط سرمايه گذار براســـاس فهرست بهاى سال 1398 با 10% مينووس و 
شـــاخص تعديل سه ماهه چهارم سال 1397 خواهد بود. قابل ذكر است ســـرمايه گذار بدون اتكاء به منابع مالى دولتى موضوع 

سرمايه گذارى را اجراء خواهد نمود.
شرايط متقاضيان:

1- دارا بودن توانمندى مالى و صالحيتهاى فنى از مراجع ذيربط جهت انجام موضوع فراخوان.
2 -دارا بودن حسن سابقه

3 -دارا بودن سابقه مفيد در موارد مشابه
4- دارا بودن ماشين آالت و امكانات الزم جهت انجام موضوع فراخوان

توضيح 2 : ســـرمايه گذار مؤظف است صرفاً براساس نقشه مشـــخصات مورد تاييد مشاور ناظر و شركت شهركهاى كشاورزى و 
سازمان شيالت ايران اقدام نمايد.

توضيح 3: پرداخت هزينه هاى به عمل آمده توسط سرمايه گذار از طريق بهره برداران پروژه پس از تائيد ناظر و شركت شهركهاى 
كشاورزى انجام خواهد شد.

توضيح 4: حداكثر زمان اجراى پروژه 2 سال مى باشد.
از متقاضيان دعوت مى شـــود حداكثر تا پايان وقت ادارى روز  يكشنبه مورخ  1398/01/25 ضمن اعالم آمادگى به صورت كتبى 
 نســـبت به تحويل مســـتندات ذيل به آدرس تهران- خيابان توانير- نبش كوچه گيتا- پالك 8 – شركت شهركهاى كشاورزى 

مراجعه نمايند.
مستندات:

1  -تصوير اساسنامه و آخرين روزنامه رسمى.
2 -ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالى جهت سرمايه گذارى.

3 -ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان فنى و تجربه مشابه.
4 -ارائه مستندات مربوط به دارا بودن ماشين آالت و امكانات الزم.

توضيح 5: ارائه مستندات هيچ حقى را براى ارائه دهنده ايجاد نخواهد كرد و شركت شهركهاى كشاورزى پس از بررسى و ارزيابى 
نسبت به انتخاب سرمايه گذار واجد شرايط و صالحيت مناسب براى سرمايه گذارى اقدام خواهد كرد.

جزئيات بيشتر كار در مشاركت نامه نهايى درج خواهد شد.
تلفن تماس:  02188671116

دبيرخانه كميسيون معامالت  شركت شهركهاى كشاورزى 

 آگهى تغييرات شركت بازرگانى و صنعتى پديد سهامى خاص 
به شماره ثبت 50028 و شناسه ملى 10100951960 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/11/13 و اجازه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
97/11/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شـــركت از مبلغ 50000000000 ريال به مبلغ 
85000000000 ريال منقســـم به 8500000 سهم 10000 ريالى با نام از محل مطالبات حال 
شده افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. ذيل ثبت به لحاظ افزايش سرمايه 

در تاريخ فوق الذكر تكميل امضا گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390461) 

آگهى تغييرات
 شركت دنا ترخيص سهامى خاص

 به شماره ثبت 106717 و شناسه ملى 10101505825 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/05/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران 
 - بخش مركزى - شـــهر تهران-شـــهران جنوبى-كوچه نغمه-بلوار شهران-پالك-

12طبقه اول-واحد 2 كدپســـتى1474939393 تغيير يافت -خانم سيده فاطمه 
والئى (شمارة ملى 2593268042)  به ســـمت رئيس هيئت مديره و خانم معصومه 
شاهچراغى (شمارة ملى 0041006275)  به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى 
هرمزان والئى (شمارة ملى 0061409820)  به سمت عضو هيئت مديره خانم سيده 
زهرا والئى (شمارة ملى 0067473131)  عضو هيئت مديره تعيين گرديدنئد -كلية 
اوراق و اســـناد بهادار و مدارك تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قرارداد، 
 عقوداسالمى، وكالتنامه و غيره به امضاء مديرعامل و يا رئيس هيئت مديره به تنهايى 
با مهر شركت و  اوراق عادى و مراسالت با امضا هر يك از اعضاى هيئت مديره همراه 

با مهر شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (390471) 

 آگهى تغييرات
 شركت سيليكون ناب بسپار سهامى خاص 

به شماره ثبت 346854 و شناسه ملى 10103907496 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/11/13 تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى فرهـــاد هموار به 
كد ملـــى 2370467908 بعنوان رئيس هيئت مديـــره و مديرعامل و 
خانم هلنا بهرامى بـــه كد ملى 2297753136 بعنـــوان نايب رئيس 
هيئت مديره و خانم راحيل كاظم پور به كد ملى 2410133754 بعنوان 
عضو هيئت مديره براى مدت دوســـال انتخاب گرديدند . كليه اسناد و 
اوراق بهادار و تعدآورشـــركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اســـالمى با امضاء آقاى فرهاد هموار بعنوان مديرعامل و رئيس 

هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390470)

 آگهى تغييرات
 شركت حمل ونقل تركيبى كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران سهامى عام 

به شماره ثبت 230766 و شناسه ملى 10102718265 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/05 و مجوز شماره 
97/29695 مـــورخ 1397/07/15 ســـازمان بنادر و دريانـــوردى تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : -تراز نامه و حساب ســـود و زيان براى ســـال مالى منتهى به تاريخ 1396/12/29 
مورد تصويب مجمع قرار گرفت . -اشـــخاص حقوقى زير به مدت دو سال بعنوان اعضاى 
هيات مديره شركت انتخاب شدند: شركت كشـــتيرانى جنوب –خط ايران (عضو حقوقى) 
به شماره شناسه ملى 10100449162 - شـــركت توسعه ترابر ايرانيان (عضوحقوقى) به 
شماره شناســـه ملى 10320228983 -شركت كشـــتيرانى درياى خزر (عضوحقوقى) 
به شماره شناسه ملى 10860272853 - شركت ســـرمايه گذارى كشتيرانى جمهورى 
اســـالمى ايران( عضوحقوقى) به شماره شناسه ملى 10102234877 -شركت كشتيرانى 
والفجر(عضو حقوقى) به شـــماره شناســـه ملى 10101050209 - موسسه حسابرسى 
اطمينان بخش و همكاران با شناســـه ملى 10320853349 بـــه عنوان بازرس اصلى و 
موسسه حسابرسى امين مشاور بصير به شـــماره ثبت 10100613380 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 

درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390469) 

 آگهى تغييرات
 شركت حمل ونقل بين المللى سديد بار با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 78693 و شناسه ملى 10101235319 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/29و مجوز شماره 11/47980مورخ 1397/8/23اداره كل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســـتان تهران تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : محسن سالمى به شـــماره ملى 0041630033 به سمت رئيس 
هيئت مديره و ســـيده فاطمه مقيمى به شماره ملى 0041149599 به 
سمت مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره به مدت نا محدود انتخاب 
گرديدند و امضا كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چك ، سفته، برات 
و اســـناد عادى و مكاتبات ادارى شـــركت با امضا مدير عامل يا رئيس 

هيئت مديره هر يك به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390467)

 آگهى تغييرات
 شركت سرمايه گذارى و ساختمانى تجارت سهامى خاص 

به شماره ثبت 56548 و شناسه ملى 10101016420 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/01 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : شركت ســـهامى عام بانك تجارت به شماره ثبت 38027 
و شناســـه ملى 10100834460 به نمايندگى آقاى فريـــدون مختارى با كد ملى 
0046620583 ، شـــركت ســـرمايه گذارى ايرانيان به شـــماره ثبت 203772 و 
شناســـه ملى 10102454621 به نمايندگى آقاى محمد مهدى متدين با كد ملى 
0079847080 ، شركت زيرساخت فناورى تجارت ايرانيان به شماره ثبت 57309 
و شناســـه ملى 10101023892 به نمايندگى آقاى مهدى روح االمينى با كد ملى 
0078869463 ، شركت تدبيرگران فناورى اطالعات تجارت ايرانيان به شماره ثبت 
449009 و شناسه ملى 14003861693 به نمايندگى آقاى مهدى روح االمينى با 
كد ملى 0078869463 و شـــركت خدمات تجارت به شماره ثبت 54642 و شناسه 
ملى 10100997661 به نمايندگى آقاى ســـعيد رضايى با كد ملى 0072522275 

بسمت اعضا هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (390466) 



قرآن كريم بارها از تجديد حياتى كه براى طبيعت 
رخ مىدهد، ياد كرده اســـت. بهار، هنگام از سرگرفتن 
زندگى موجودات روى زمين است، فصل نشاط و خّرمى 
است، قرآن مىفرمايد: زمين را مشاهده مىكنيد كه جامد 
و پژمرده، بىروح و فاقد جنبش است، اما همينكه بر آن 
باران فرو مىفرستيم به حركت درمىآيد، فزونى مىگيرد و 
انواع گياهان بهجتافزا مىروياند.1 اين ويژگى از آن جهت 
است كه پروردگار، حق مطلق است و نظام زنده كردنها 
در قبضه قدرت اوست، همچنين اين واقعيت ثابت مىكند 
يك نوع نظم، تأليف و هماهنگى بين موجودات هست 
و نمودار مىسازد كه تدبيرى كلى در تمام عالم وجود 
دارد كه به جهان هســـتى نوعى هماهنگى اعطا مىكند 
و بـــه تعبير قرآن همه مخلوقات با تمامى نيروهايى كه 

دارند، مسّخر مشيّت 
و اراده الهى هستند. 
درس ديگرى هم در 
شكوفايى بهارى ديده 
مىشود و آن اينكه 
خداوند به موجودات 
مرده حيات مىبخشد، 
يعنـــى حقيقتى كه 
وجـــود ندارد افاضه 
مىگردد. اين است 
كه مـــا حقتعالى را 
در موجودات زنده 
در لباس بخشندگى، 
فيّاضيّـــت، تكميل، 

افاضه وجود و كمال در لباس قبض و بســـط، احياء و 
اماته مىبينيم.2 مولوى بلخى مىگويد:

اين بهار نو ز بعد برگريز
هست برهان بر وجود رستخيز

قـــرآن كريم با توجه دادن به كيفيت حيات دوباره 
طبيعت، زندگى در سراى ديگر را متذكر مىگردد: «اهللا 
الذى ارسل الّرياح فتُثيُر سحابا فُسقناُه الى بلد ميّت فاحيينا به 
االرض بعد موتها كذلك النُشور:3 خداوند بادها را فرستاد 
و ابرها را برانگيخت، سپس آن را به سوى زمين مرده 
سوق مىدهيم و بدين وسيله به آن بعد از مرگش، زندگى 

مىبخشيم رستاخيز همينگونه است.»
شهيد آيتاهللا مطهرى تصريح مىنمايد: قرآن از آن 
جهات نظام موت و حيات را مثال مىآورد كه ما آن را 
به عنوان نمونه كوچكى از يك حيات كلىتر بشناسيم و 
در كار قيامت استبعاد نكنيم و آن را خارج از مجموعه 
نظامات و سنن آفرينش ندانيم، در حديث است كه پيامبر 
اكرم(ص) فرمود: اذا رأيتم الربيع فاكثروا ذكر النشور: هر وقت 
بهار را ديديد، از قيامت بسيار ياد كنيد؛ يعنى بهار مثالى و 

الگويى از آخرت است.4 مولوى چنين سروده است:
فرو شدن چو بديدى، بر آمدن بنگر 

غروب، شمس و قمر را چرا زيان باشد؟
كدام دانه فرو رفت در زمين كه نُرست

چرا به دانه انســـانت اين گمان باشد5
حكمت تجّدد و تنوع حيات

طبيعت خود كتابى است و فصول سال بخشهاى آن 
را تشكيل مىدهند و در آن هم در سه قسمت توحيد، 
معاد و غنيمت شمردن عمر، همان نسيمى كه در اولين 
ماه بهار قامت تر و تازه گياهان را طربناك مىنمايد و 
رمزها از زبان محبوب مىآورد، پيامآور رويش، شكوفايى 
و طراوت است. در پاييز گلها و سبزهها را خشك، سرد 
و بىروح مىنمايد، برگها را زرد نموده و به هر سوى 
پراكنده مىسازد و خرد مىكند. اين تحوالت به بشريت 
مىآموزد كه سنت حاكم بر جهان، حركت و تغيير است، 
و آمدن و رفتن؛ بنابراين بايد گوهر وقت را مغتنم شمرد 
كه فرمودهاند: تحويل هر سال جديد شمسى كه مصادف 
با نوعى تحول در عالم طبيعت مىباشـــد فرصتى است 
براى اينكه انسان به تحول درونى و به امور معنوى خود 
بپردازد، ايجاد تحول كار خداســـت اما ما موظفيم براى 
اين تحول در درون خود، در زندگى خود و در جهان 

اقدام كرده و هّمت و تالش به عمل آوريم.6
فصل حياتبخش بهار الهامدهنده است و از سوى 
ديگر انسان حالتى دارد كه بر اساس آن از يكنواختى ملول 
مىگردد، طالب تجديد و تنوع اســـت، در نهايت شوق 
طالب چيزى اســـت و همين كه به آن رسيد از شدت 
هيجانش كاسته مىگردد، رفته رفته به سردى، خستگى 
و احياناً به نفرت و انزجار منتهى مىشود؛ زيرا آدمى به 
دنبال محبوب اصلى است و چون نشانى از آن حقيقت 
را در موجودى مىبيند، به دنبالش مىرود؛ ولى بعد از 
وصال خاصيت آن كمال راستين را در آن نمىبيند و به 
سراغ چيز ديگرى مىرود و مكرر اين تنوعطلبى ادامه 
دارد مگر اينكه به كمال اليتناهى برسد و در بهجت و 
سعادت كامل غرق گردد، در آن حال براى هميشه آرام 
مىگيرد و ديگر كسالت و مرارت در وى راه نمىيابد: 
اال بذكراهللا تطمئن القلوب:7 آگاه باشيد دلها تنها به ياد خدا 
آرام مىگيرد. قرآن كريم مىفرمايد: نعمتهاى بهشت به 
گونهاى است كه هيچگاه اهل آن خواستار تغيير و تبّدل 
آن نخواهند بود، يعنى در سراى جاويد تحول و نوشدن 
و عوض گرديدن وجود ندارد. شـــهيدمطهرى تصريح 

مىنمايد: انسان در اين دنيا طالب تنوع و تجّدد است و 
اين ويژگى موجب انبساط و شكفتگى خاطر مىگردد. 
خصوصا اگر آن تنوع و تجديدگرديدن در جهت حيات 
و تازگى زندگى باشد. اين خصوصيت كدورت و مالل 

را از اذهان مىزدايد:8
هر زمان نوصورتى و نوجمال

تا ز نو ديده فرو ميرد مالل
بنابراين از حكمتهاى دگرگونى در طبيعت، پاسخ 
دادن به نياز انســـان درباره ملول گرديدن از يكنواختى 
و يكســـانى است و اين تغيير حالت در واقع تنوع در 
دروس است كه انسان مىتواند بر حسب اقتضاى خود 
بيامـــوزد. موالى متقيان(ع) فرمودهاند: اّن هذه القلوب تمّل
كما تمّل االبدان، فابتغوا لها طرائف الحكيم:9 دلها خســـته 
مىشوند، چنان كه تنها رر و كارى يكنواخت)، آزرده 

مىگردند، پس براى (رفع اين خستگى) قلوب و اذهان 
حكمتها و دانشهاى تازه و شگفتآورى را بخواهيد. 
در نظام تشريع نيز آداب دينى به بدرقه تكوين رفته و 
اين نكته مراعات گرديده است، روز جمعه در آخر هفته 
و ماه رمضان در ســـال، ايام حجگزارى اوقات تجديد 
حيات معنوى و زدودن خاطر از ماللها و كدورتهاى 
دنيوى اســـت، در احاديث آمده است هر چيزى بهار و 
فصـــل تجديد حياتى دارد، بهار قرآن در دل اهل ايمان 
ماه رمضان اســـت. حضرت على(ع) نيز «بهار قلوب» را 
قرآن معرفى كرده است. بهار طبيعى را ظاهراً خورشيد 
بـــه وجـــود مىآورد كه زمين خفته را بيدار مىكند؛ اما 
بهار معنوى را قرآن در دلهاى مرده و روانهاى پژمرده 

پديد مىآورد. 
هر يك از مواليد زمين در فصل بهار سهم و حقى 
دارند، انســـان هم بايد حق خود را اســـتيفا كند وگرنه 
ظلم كرده اســـت و نبايد ســـهام قواى عقلى، عواطف 
عالى و گرايشهـــاى روحانى را به جنبههاى حيوانى 
خويش واگذارد. فصل حياتبخش بهار الهامدهنده است. 
الهامدهنده دوســـتى، مهربانى، صفا و لطف، توحيد و 
معرفت.10برداشتى كه اهل معرفت از عيد مىكنند با آن 
برداشتى كه ديگران دارند، بسيار مختلف است، ما هم 
اميدواريـــم به تبع اولياى خدا به جلوهاى از آن جلوهها 

برسيم و ذرهاى از آن معارف در قلب ما واقع بشود.11
معنا و مفهوم عيد

عيد در جهانبينى توحيدى و فرهنگ اســـالمى با 
اعمال و رفتارى مبتنى بر باور مذهبى ارتباط وثيقى دارد. 
عيد در لغت به معناى عود و بازگشت عبد به سوى اصل 
خويش و سرشتهاى ملكوتىاش مىباشد، به عبارت 
ديگر هر زمانى كه بنده در مسير حق، راستى و درستى 
گام نهد و از گناه و عصيان دســـت بردارد و بر فرامين 
الهى گردن نهد و به پاداش الهى دست يابد، عيدش فرا 
رســـيده است. حضرت على(ع) فرمود: كل يوم اليُعصى 
اهللا فيه فهو يوم عيد.12 نامگذارى روزهاى معينى از سال 
قمرى به نام عيد در فرهنگ اسالمى از اين روست كه 
خالصانهترين بندگىها و باصفاترين عبادات در آن ايام 
صورت گرفته اســـت و به تعبيرى ديگر نوعى تالش 

صادقانه و با انگيزهاى مخلصانه براى بازگشت آگاهانه به 
سوى حق تعالى ايجاد گرديده است و روز فراغت از اين 
رجعت آميخته به كماالت ملكوتى عيد نام گرفته است. 
حضرت مســـيح(ع) از زبان حواريون مىگويد: اللهم ربنا 
انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا:13پروردگارا براى 
ما خوانى از آسمان برايمان فرو فرست تا عيدمان باشد. 
در مكتب انبيا و اوليا آن روز عيد رسمى قرار مىگيرد 
كـــه فيض ويژه الهى نازل مىگردد و مطلب تازهاى در 
تأثير تعاليم آن بزرگواران پديد مىآيد. عود و رجوع به 
مبدأ حيات و دريافت كوثر معرفت و رهايى از رجس، 
رجز، لهو، لعب، آرايش، تفاخر و تكاثر مصداق بارز عيد 
و خرمىاند و نخســـتين شرط آن پرهيز از گناه است.14
عيد به ايامى توأم با شادى و سرور مىگويند كه خاصيت 
تكرار دارند، همچنين عود بازگشت به عملى براى بار 
دوم اســـت.15 در اعياد اسالمى چون در پرتو اطاعت و 
عبادت آن صفا و پاكى فطرى نخســـتين به جان آدمى 
بازمىگردد و آلودگىهاى خالف سرشت درونى از ميان 
مىرود، عيد گفته شـــده است و از آنجا كه روز نزول 
مائده آسمانى هنگام بازگشت به پيروزى، پاكى و ايمان 
به خدا بوده، حضرت عيسى(ع) آن را عيد ناميده است.16

عالمه طباطبايى بر آن است كه عيد نزد هر قوم و ملتى 
روزى است كه به افتخار موهبتى ويژه و اختصاصى نايل 

آمده باشـــند.17 عيد زمينه وحدت كلمه و تجديدحيات 
اجتماعى را فراهم مىسازد، نشاط و سرزندگى مىآفريند 
و هر بار كه فرا مىرسد هويتى را تجديد مىنمايد. بدين 
سبب در فرهنگ اسالمى روزهايى عيد ناميده شد كه تمام 
اين ويژگىها را دارد و در هريك از آنها به گونههايى 

بازگشت به فطرت توحيدى مطرح است.18
ميبدى مىگويد عيد را از آن جهت عيد گفتهاند كه 
در اين هنگام خداوند متعال با رحمت خود به ســـوى 
بندهاش متوجه مىگردد و بنده هم با فرمانبرى، اطاعت 
و عبادت به سوى پروردگارش باز مىگردد.19 در اعياد 
اســـالمي آنچه مالحظه مىشود، ذكر، دعا، نماز و روزه 
است. در عيد ملى (نوروز) هم كه اسالم با آن مخالفتى 
ندارد، باز از آدابش روزه، دعا و نماز است و اين مىفهماند 
اگر ملتى بخواهد به راه راست برود، بايد در عيدش  به 
ياد خدا باشد، حتى دستور روزه است تا منقطع بشود از 
شهوات و متوجه خدا شود.20 رسول اكرم(ص) فرمود: «زيّنوا 
عيدهاى خودتان را با تكبير بياراييد» و  اعيادكم بالتكبير:21
فرمود: هر كس شب عيد خود را احيا بدارد، در روزى 

كه دلها مىميرند، قلبش نمىميرد.22
بركات اعتدال ربيعى

 بـــه فرموده حضرت امام رضا(ع) فصل بهار روح 
زمانهاســـت.23 در آغاز اين فصل اتفاقى روى مىدهد 
كه طراوت، تازگى، شـــكوفايى، اميدوارى و آرامش را 
به ارمغان مىآورد.  ابوريحان بيرونى مىنويسد: ايرانيان 
نوروز را آغاز حيات و پيدايش و آفرينش جهان دانستند. 
ابن عباس نقل نموده است در نوروز جامى سيمين پر 
از حلوا براى رسول اكرم(ص) آوردند؛ آن حضرت پرسيد: 
چيست؟ گفتند: امروز نوروز و عيد ايرانيان است. فرمود: 
آرى، در اين روز خداوند عسكره را زنده كرد، پرسيدند 
عسكره چيست؟ فرمودند: مردمانى بودند كه از بيم مرگ 
ترك آبادى خود نموده و سر به بيابان نهادند پس خداوند 
آنان را نخســـت ميراند و ســـپس زنده نمود و به  ابرها 
فرمان داد بر ايشان ببارد، از اين روست كه آبپاشى در 
اين روز رسم گرديد. سپس از آن حلوا تناول كردند و 
جام را ميان اصحاب قسمت كرد و فرمود: اى كاش هر 

روز براى ما نوروز بود!24
ابوحنيفه مغربى(متوفى 367ق) معروف به ابوحنيفه 
شـــيعى، مىنويسد: رسول اكرم(ص) فرمود: اگر مىتوانيد 
هر روز را نوروز قرار دهيد؛ يعنى براى كسب رضايت 
خداوند با يكديگر پيوند داشـــته باشيد و به هم هديه 
بدهيد.25 شيخ صدوق و شيخ حر عاملى آوردهاند: هديهاى 
به حضور امير مؤمنان(ع) تقديم گرديد؛ پرسيد: اين هديه 
از چه بابت اســـت؟ عرض كردند: امروز نوروز است. 
فرمود: هر روز را براى ما نوروز قرار دهيد (از جهت ايجاد 

ارتباط مؤمنان با يكديگر و تقديم هدايا به هم).26
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با  مصادف  كه  شمسى  جديد  سال  هر  تحويل 
نوعى تحول در عالم طبيعت مىباشد، فرصتى 
به  به تحول درونى و  انسان  اينكه  است براى 
كار  تحول  ايجاد  بپردازد.  خود  معنوى  امور 
خداست، اما ما موظفيم براى اين تحول در درون 
اقدام كرده و  در جهان  و  در زندگى خود  خود، 

هّمت و تالش به عمل آوريم

اشــاره: بحث درباره سوره توحيد به 
«اهللا الصمد»، رسيد و اينكه حق تعالي 
پُري است و غير او پري پيدا نميشود. 
پس «وجود» پر است و هستي حق، 
«پري» اســـت. پس از پري، نوبت به 
سرريز شدن ميرسد و اين عالم نتيجه 

پري است. اينك دنباله سخن: 
ميرســيم به آيه «لــم يلد و لم 

يولد».
بـــا اين حرفهايي كه ما تا حاال 
دربـــاره «احد» و «صمد» گفتيم، آيا 
ميتوان گفت كـــه خداوند زاييده 
ميشود؟ نفس پري از چيزي زاييده 
ميشود؟ اصوال تولد انفصال است. 

حاال آن پري كه «صمد» است و «احد» است، غير باقي نميگذارد تا 
نوبت به توالد و زاييدن برسد. او وحدت مطلق است و در وحدت 

مطلق چيز ديگري وجود ندارد. 
به تعبير آيه شريفه: زاييده نميشود و نميزايد.

زايش در كارش نيست. زايش كار مخلوق است. خداوند نه زاييده 
ميشود، نه ميزايد. پس او «احد» و «صمد» است و به حكم اينكه «احد» 

و «صمد» است، مولود نيست و مولود ندارد و زاييده نميشود. 
همه چيز خودش است.

از او چيزي منفصل نميشـــود. خودش هم از چيزي منفصل 
نميشود. همه جا و همه جا هست. 

ُكفواً احد». ميرسيم به آيه پاياني سوره: «و لم يُكن لُه
خداوند نه تنها زاييده نميشود و نميزايد، بلكه نظيرش هم پيدا 
نميشود. «كفو» يعني عدل، شبيه و نظير. خداوند «احد» است و «احد» 
فراگير است. آنقدر فراگير كه جا براي غيرش نيست. از طرف ديگر، او 
«صمد» هم هست كه پُري است و جايي براي خأل باقي نميگذارد.

نتيجه منطقي احديت و صمديت اين است كه: نظير ندارد.
درست است. خداوند عديل ندارد. اصال «احد» ندارد. استعمال 
دوباره «احد» در اينجا جالب است. آيه ميفرمايد: هيچ احدي كفْوش 
نيست. «واحد» كفو «احد» نيست. اگر «احد» بخواهد كفو داشته باشد، 

بايد يك احد ديگر باشد كه آنهم نيست. 
با اينكه بحث الوهيت و وحدانيت در قرآن مطرح است، غير از اين 
سوره، در هيچ كجا كلمه «صمد» و «احد» نيامده است، همچنانكه «لم يلد 

ُكفواً احد» هم نيامده است.  و لم يولد و لم يكن لُه
همه آنچه در 113 سوره قرآن موجود است، به طور خالصه و 
عصاره در اين سوره مباركه مندرج است. كامال روشن است كه خداي 
متعال همه قرآن را در بسيطترين و موجزترين كلمات در اين سوره 
گنجانده و بيان فرموده است. هر آنچه در كل قرآن كريم به تفصيل 

آمده، در اينجا به اختصار آمده است. 
آيا خود اين مسئله معنايي ندارد و اين سوره را خاص نميكند؟

چرا، كامال خاص ميكند. به همين جهت ميگويند: سوره اخالص. 
اين ســـوره هم اخالص ما بندگان را اگر كســـي بفهمد، به حقتعالي 
نشان ميدهد و بنده با اين بيان و مرتبه معنايي ديگر خالص ميشود 
و هم اينكه شكل خالص و خالصانه توحيد است. كسي اگر اين آيات 
را به صورت دقيق و كامل بفهمد، ذرهاي نميتواند شرك داشته باشد. 

توحيد خالص قرآن در همين چند آيه است.
 در برخي روايات ميبينيم كه براي فالن امر مهم، اگر فالن بار «قل هواهللا» 
خوانده شود، محقق ميشود. درباره سوره اخالص واردات اينچنيني زياد است 

كه بيانگر جايگاه بلند اين سوره در كارهاي روحاني و معنوي است.
وقتي عظمت اين سوره را در نظر ميگيريم، ميبينيم خيلي بيشتر 
از آن كارهايي است كه از آن طلب و تمنا ميشود و توقع ميرود. 
عظمت و روحانيت اين سوره، خيلي قويتر و بيشتر از مطالبي كه 
انتظار داريم، ظاهر ميشود؛ چه، شأن و محتواي اين سوره و آنچه در 
آن نهفته است، از كل ماسوياهللا فراتر است. اگر در جايي شنيديم كه 
گفتند: «با قل هواهللا مردهاي زنده شد»، نبايد تعجب كرد. تاب اين سوره 

خيلي بيشتر از اينهاست. 
***

اين شـــماره بخش پاياني 
گفتگوهاي قرآني با آقاي دكتر 
ديناني اســـت. ضمن آرزوي 
تندرســـتي براي استاد گرامي، 
توفيقات روزافزون ايشان را در 
انجام خدمات فرهنگي و بهويژه 
قرآني، از خداوند مسئلت داريم. 
هرچند استاد ديناني در اين سلسله 
گفتگوها، بيشتر به وجه فلسفي 
آيات توجه ميكردند، اما كامال 
آشـــكار بود كه هرگز از وجوه 
ادبـــي و تاريخي و روايي غافل 
نيستند، ولي به داليلي تأكيدشان 

بيشتر بر وجه فلسفي است. اميد است استاد ديناني و آقاي فيضي كه 
سلسلهجنبان اين مباحث بوده است، همچنان كار در عرصة قرآن را 
در اولويت قرار دهند. يادآور ميشود كه آنچه در اين ستون طي چند 
ماه در دســـترس عالقهمندان گرامي قرار گرفت، فشردهاي از مباحثي 
كاملش در كتاب «قرآن، عقل اهللا» آمده است كه به  بود كه متن نسبتًا

همت انتشارات اطالعات به چاپ رسيده است.

سالك براى سير در مقامات 
عرفانى و پيمودن مسير تقرب 
به درگاه حـــق، بايد عالوه بر 
قرآن كريم، به عترت نيز تمسك 
جويد. تمسك به عترت مراتبى 
دارد و هـــر كس به ميزان مرتبة
ارتباطـــى كه بـــا انوار مقدس 
چهارده معصوم(ع) دارد، از بركات 

آن بهرهمند مىشود.
مرتبــة اول: محبــت و 

مودت
اولين و ابتدائىترين مرتبة
تمســـك به چهارده معصوم، 
داشتن محبت و مودت ايشان است. سالك بايد تا سر حد عشق، 
به اهلبيت(ع) محبت داشـــته باشـــد و حاضر باشد همه چيزش را 
فداى آن بزرگواران كند، همانگونه كه فداشـــدن براى قرآن كريم 

موجب افتخار اوست.
براساس آياتي از قرآن، خدا به بسياري از انبيا دستور ميدهد 
كه به مردم بگوييد ما اجر رسالت نميخواهيم. در قرآن كريم راجع 
به انبيا فقط همين مقدار را دارد كه: «اجر رســـالت نميخواهيم؛ 
زحماتي كه ميكشيم، براي خداست و پاداش آن نيز با او خواهد 
بود»؛ ولي راجع به پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد: به مردم بگو كه من اجر 
رسالت نميخواهم؛ اجر زحمت بيست و سه سالة من با خداست، 
اال اينكه يك چيز ميخواهم: «قل ال اسئُلكم عليه اجراً اال الموّده في 
الُقربى»،(الشوري، 23)  يعنى دوستي اهلبيت(ع) را از شما ميخواهم. 
در آية ديگري علت اين درخواست را نيز بيان ميفرمايد كه اين 
مزد رسالت هم براي خودتان است: «قل ما سالتُُكم من أجر فهو لُكم 

ان أجري اال علي اهللا»(سبأ، 47)
يعنى نتيجة اين مودتى كه داريد، به خود شما بازميگردد و 
در آية ديگر تبيين ميفرمايد كه چگونه برگشـــت پاداش رسالت 
به خود شماست: «قل ما أسئلكم عليه من أجر اال من شاء أن يتخذ 
الى  ربه سبيال» (الفرقان، 57) يعنى اگر كسي بخواهد به خدا برسد، 
اگر كســـي بخواهد هدف از خلقت را به دســـت آورد و بخواهد 
سعادت دنيا و آخرت را پيدا كند، بايد از راه اهلبيت(ع) پيدا كند؛ 
بنابراين دوست داشتن چهارده تن آنها، براى سير و سلوك ضرورى 
اســـت. شاد بودن مؤمنان در ايام شادى اهلبيت(ع) و حزنشان در 
ايام سوگوارى، برگزارى جلسات عزادارى ائمة اطهار(ع) و پرداختن 
به اين قبيل امور شعارى، از محبت و مودتى كه نسبت به چهارده 

معصوم(ع) دارند، سرچشمه مىگيرد.
نكتهاى كه سالك بايد توجه ويژه به آن داشته باشد، اين است 
كه اين مرتبه از تمسك به عترت(ع)، با وجود ضرورتى كه براى آن 
احساس مىشود، كافى نيست و نيل به مراتب بعدى نيز براى اهل 

معرفت الزم و ضروري است.
مرتبة دوم: اطاعت

مرتبة دوم تمسك به عترت، اطاعت از دستورات آن بزرگواران 
است. چنانكه قرآن مىفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا 
كه ايمان آوردهايد، خدا را  كســـانى الرســول و اولياألمر منكم: اى
اطاعت كنيد و از فرســـتادة او و صاحبان امرتان (كه جانشـــينان 
معصوم پيامبرند) اطاعت نماييد.» (النساء، 59) مقصود قرآن از اين 
آيه، امر بندگان به اطاعت از ائمة اطهار، بعد از اطاعت خداوند و 
رســـول گرامى اوست. سالك بايد در انجام واجبات و مستحبات 
و اجتناب از افعال حرام و مكروه، تبعيت محض و كامل از ائمة
هدى(ع) داشته باشد. اهلبيت پيامبر(ص) در چند هزار روايت، برنامة
زندگى مسلمانان را تعيين فرمودهاند و مسير صحيح را به آنان نشان 
دادهاند؛ بنابراين اطاعت از دستورات آنها، واجب است و رستگارى 

دنيا و آخرت را به همراه خواهد داشت. 
در زمان حضور و حيات ائمة طاهرين(ع)، مؤمنان به صورت 
مستقيم يا توسط وكالى منصوب از سوى امام هر زمانى، از امر 
امام خود مطلع مىشدند و به آن عمل مىنمودند. در زمان غيبت 
صغراى حضرت ولى عصر(عج) نيز، نّواب آن حضرت مشخص بودند 
و امر امام(ع) را به مردم منتقل مىكردند. در اواخر غيبت صغرى و 
هنگامى كه قرار بود غيبت كبري آغاز شود، آن حضرت در توقيعي 
فرمودند: «و أما الحوادُث الواقعه فارجعوا فيها الي ُرواه حديثنا فإنُّهم 
ُحجتي عليكم و أنا ُحجه اهللا عليهم». بدين ترتيب حضرت ولىعصر(عج)
تكليف مردم را در زمان غيبت كبرى مشخص فرمودند و آنان را براى 
به دست آوردن حكم خدا، به سوى فقهاى جامعالشرايط كه مبيّن 
احكام اسالم هستند، سوق دادند. از اين رو عمل به رسالة مرجع 
تقليد و فقيه جامعالشرايط در عصر غيبت، اطاعت از امر عترت(ع)

محسوب مىگردد. به همين جهت به همه، خصوصا اهل معرفت 
توصيه مىشود كه از طريق مراجعه به رسالة مرجع تقليد، تقيد به 
ظواهر شرع را حفظ كنند و بدين وسيله مطيع محض دستورات 

قرآن كريم و عترت(ع) باشند تا سعادتمند گردند. 
مرتبة سوم: تشبّه

مرتبة سوم تمسك به عترت، اين است كه آدمى در حد توان، 
اعمال خود را به اعمال چهارده معصوم(ع) شبيه كند و به گونهاى 
رفتار نمايد كه شيعه و پيرو آنان محسوب گردد. به عبارت روشنتر، 
سيرة معصومين(ع) را سرمشق خود قرار دهد و دقيقا رفتار و عملكرد 
خـــود را بـــا نحوة رفتار آن ذوات مقدس تطبيق نمايد. قرآن كريم 
مىفرمايد: «لقد كان لكم في رسول اهللا اُسوه حسنه لمن كان يرجوا اهللا و 
اليوم اآلخر و ذكر اهللا كثيرا»: اگر كسي اميد رسيدن به خداى سبحان 
دارد و طالب ســـربلندى در دنيا و آخرت است و آرزوى رفتن به 
بهشت را در سر مىپروراند، بايد پيامبر اكرم(ص) و اهلبيت ايشان 
را سرمشـــق زندگى خود قرار دهد. اسوه قرار دادن معصومين(ع) با 
توجـــه بـــه فاصلهاى كه آنان در رتبه و درجه با مردم عادى دارند، 
بسيار مشكل است؛ ولى كسى كه ادعاى ايمان دارد و به اهل بيت 
مودت مىورزد، بايد در حد امكان از آنان سرمشق بگيرد و سيرة آن 

بزرگواران را فرا راه زندگى خويش قرار دهد تا رستگار شود.
در زمان حكومت اميرالمؤمنين(ع)خبر آوردند عثمان بنحنيف 
كه از اســـتانداران متقى بود، در يك ميهماني شـــركت كرده و به 
شيوة اغنيا غذا خورده است. حضرت نامة تندي برايش نوشتند و 
فرمودند: «من كه رهبر شـــما هســـتم، با دو لباس كهنه و دو قطعه 
نان جو، شـــبانهروز خود را سپرى مىكنم: اّن امامُكم قد اكتفى من 
ُدنياُه بطمريه و من طعمه بُقرصيه». بعد افزودند: «شما نميتوانيد مثل 
من باشيد، ولي من را با ورع و تقواى خود كمك كنيد: اال و انُكم 
ال تقدرون علي ذلك ولكن أعينُوني بورع و اجتهاد و عفه و ســداد». 

(نهجالبالغه، نامه 45)
مىفرمايد: نمىتوانيد مانند عترت زندگى كنيد، پس تقوا پيشه 
كنيد و الاقل مشابهت به خاندان وحى پيدا كنيد. اگر كسى نمىتواند 
زندگى زاهدانة موالى متقيان را داشته باشد، حداقل بايد مراقب باشد 
غذاى حرام نخورد. كسى كه به اندازة ائمة هدى(ع) قدرت رسيدگى 
به همنوعان را ندارد، بايد به اندازة توانش از ديگران دستگيرى كند. 
همه بايد به قدر توانايى، از سيرة معصومين(ع) سرمشق بگيرند و 

خود را به آنان شبيه كنند.
افراد بسيارى در طول تاريخ بودهاند كه ضمن مودتورزيدن 
به حضرات معصومين(ع)، از فرامين آنان تبعيت كرده و كردار خود 
را به آن ذوات مقدس شـــبيه كردهاند و بر اين اســـاس، فيوضات 
رحمانى حقتعالى شامل حالشان شده و توانستهاند منازل هفتگانة
ســـير و سلوك را بپيمايند و به لقاءاهللا نائل شوند. سلمان فارسى 
و ميثم تّمار دو نمونه از مصاديق اين مدعا هستند و با اينكه هر 
دو پيرمرد بودند، طى چند سال شاگردى خدمت پيامبر اكرم(ص) يا 

اميرالمؤمنين(ع) به مقامات واالى عرفانى دست يافتند.   
اگر كســـى با همة مراتبى كه ذكر شـــد، به عترت(ع) تمسك 
جويـــد، آن ذوات منـــور بر دل او حكومت مىكنند و اگر قرآن و 
عترت(ع) سرپرستى دل كسى را به عهده بگيرند، مصداق حزباهللا 
در آية شـــريفة «و من يتول اهللا و رســولُه و الذين آمنوا فإّن حزب اهللا 
ُهُم الغالبون» (المائده، 56) مىشـــود و در كارزار با شـــيطان انسى و 
شيطان جنى پيروز مىگردد. مىتواند بر دشمن درون و برون غلبه 
پيدا كند، نفس اّماره را مهار كند و صفات رذيله را ريشهكن نمايد. 

چنين كسى در دنيا و آخرت، رستگار و سرافراز است.
غلبـــه بـــر نفس اماره و هوا و هوس، آدمى را به مقام آدميت 
مىرساند و غلبه بر دشمن برون، نظير آنچه در پيروزى شكوهمند 
انقالب اســـالمي ايران رخ داد، انسان را در دنيا سرافراز مىكند و 
غلبة مهمتر براى كسانى كه با قرآن و عترت(ع) انس دارند، وقتى 
رخ مىدهد كه به دست آنان و به رهبري امام زمان(ع)، پرچم اسالم 
را بر روي كرة زمين افراشته نمايند و حزب  اهللا بر دنيا غالب گردد. 
اين همان معناى رستگارى است كه در آية ديگر مىفرمايد: «اال إّن
حزب اهللا ُهُم الُمفلحون». (المجادله، 22) پس در ساية تمسك به قرآن 

و عترت(ع)، سعادت دو گيتى نصيب انسان مىشود.

بهار و شكوفايى جان

اشــاره: مناجات شعبانيه منسوب به 
حضرت امير مؤمنان على عليهالسالم است 
و در روايات آمده كه همه ائمه طاهرين 
نيـــز آن را مىخواندهاند. اين مناجات را 
عمدتاً در طول ماه شـــعبان مىخوانند و 
مضامين واالى عرفانىاش، جانها را آماده 
ورود به ماه مبارك رمضان مىگرداند. در 

اين زمينه امامخمينى(ره) مىگويند:
ادعيـــه در ماه رجب و خصوصاً ماه 
شعبان مقدمه و آرايشى است كه انسان به 
حسب قلب خودش مىكند براى اينكه 
مهيا بشود برود مهمانى خدا؛ مهمانى اي 
كه در آنجا سفرهاى كه پهن كرده است، 
قرآن مجيد اســـت و محلى كه در آنجا 
ضيافت مىكند، مهمش «ليله القدر» است 
و ضيافتى كه مىكند، ضيافت تنزيهى و 
اثباتى و تعليمى اســـت. مناجات شعبانيه 
براى اين است كه همه را مهيا كند براى
ضيافهاهللا. مناجات شعبانيه كمنظير است... 
از ائمه هدى ادعيهاى وارد شده است كه 
مضامين آنها را بايد تأمل كرد، و آنهايى كه 
اهل معرفت هستند، آنها شرح كنند؛ اگرچه 
هيچ كس نمى تواند آن چيزى [را] كه به 

حسب واقع هست، شرح كند.
مناجات شعبانيه از بزرگترين مناجات 
و از عظيمترين معارف الهى و از بزرگترين 
امورى است كه آنهايى كه اهلش هستند، 
مىتوانند تا حدود ادراك خودشان استفاده 
كنند. اگر نبود در ادعيه اّال مناجات شعبانيه، 
كافى بود بـــراى اينكه امامان ما، امامان 
بهحقند؛ آنهايى كه اين دعا را انشا كردند 
و تعقيب كردند. تمام مسائلى كه عرفا در 
كتابهاى طوالنى خودشان مىگويند، در 
چند كلمه مناجات شعبانيه هست، بلكه 
عرفاى اسالم از همين دعاهايى كه وارد 

شده است، استفاده كردهاند.
آن كسى كه اين مناجات را گفته و 
همه ائمه هم به حسب روايت مىخواندند، 
وارسته از همه چيز بودند، معذلك آنطور 
مناجـــات مىكردند، براى اينكه خودبين 
نبودند. اين طور نبود كه خودش را ببيند 
كـــه حاال من امام صادقم ديگر، نه، امام 
صادق مثل آن آدمى كه در معصيت غرق 
است، مناجات مىكند، براى اينكه مىبيند 
خودش هيچ نيســـت و هرچه هست، از 
اوســـت. هرچه كمال است، از اوست؛ 
خودش چيزى ندارد. همه هيچاند و فقط 
اوســـت، همه هم دنبال او هستند، همه 
فطرتها دنبال او هســـتند، منتها چون ما 

محجوبيم، نمىفهميم كه دنبال او هستيم؛ 
آنهايى كه مىفهمند، وارسته مىشوند و 
مىروند سراغ   همان معنا. «كمال انقطاعى» 
كه خواســـتند، همين است كه از همه 

چيزهايى كه هست، به كنار باشند.
شايد بعضى اعتقاد دارند اين ادعيه 
كه از ائمه وارد شـــده، تشريفات است، 
مىخواهند ياد بدهند، مسأله اين نيست؛ 
مســـأله اين است كه آنها در مقابل خدا 
ايستادهاند و مىدانند در مقابل چه عظمتى
ايســـتادهاند؛ آنها معرفت دارند به خداى
تبارك و تعالى و مىدانند چه كنند. مناجات 
شعبانيه از مناجاتهايى است كه اگر يك 
عارف دلســـوخته (نه از اين عارفهاى
لفظى) بخواهد اين را شـــرح كند، بسيار 

ارزشمند است.
***

آيتاهللالعظمى جوادى آملى در اين 
باره گفتهاند: مناجات شعبانيه ما را در پنج 
بخـــش عادت مىدهد، مىگويد حاال كه 
مسافرى حركت كن، چون اول تازه به راه 
افتادى و دورى، منادات (ندا) داشته باش: 
«يارب، يارب» بگو تا منطقه منادات تمام 
بشود، آنگاه وارد قلمرو مناجات مىشوى، 
نجوا مىكنى، ديگر نمىگويى يارب. وقتى 
به حضور رسيدى و نزديك شدى، ديگر 
فرياد نمىزنى؛ اين منطقة مناجات است. 
وقتى وارد شدى نه جاى منادات است و 
نه جاى مناجات، بلكه حيرت است و چون 
آنجا جاى ماندن نيست، دستور مىدهند 
كه برگرد. همين كه انســـان برمىگردد، 
مناجات هست اما از آن طرف خدا با آدم 
مناجات مىكند، نه انســـان با خدا. وقتى 
فاصله زياد شـــد و آدم از منطقه مناجات 
خدا بيرون آمد، وارد منطقه منادات الهى 
مىشـــود خدا ندا مىدهد؛ «يا ايها الذين 
آمنوا» منادات خداســـت. انسان به جايى 
مىرســـد كه خدا با او مناجات مىكند، 
يعنى چه؟ مرا به خودت نزديك بكن، مرا 
بـــا خودت ببر، «واجعلنى ممن ناديته» آن 
وقت «فصعَق لجاللك»؛ كار موسى كليم 

را به ما آموخت. 
مناجات شـــعبانيه، مناجات كبير در 
ميان مناجاتهاست، چرا كه معارف بلندى 
كه در آن است، در كمتر مناجاتى يافت 
مىشـــود، در اين مناجات آمده است كه 
مـــا در محضر الهى هم نياز داريم و هم 
ناز داريم؛ به خداوند مىگوييم اگر از ما 
بپرسى چرا گناه كردى، ما هم مىگوييم تو 

چرا نبخشيدى؟! اين چنين مناجاتى در بين 
ادعيه و مناجات بسيار كم است. 

***
خداوندا، بر محمد و خاندان محمد 
درود فرســـت و آن دم كه تو را خوانم، 
دعايم بشنو؛ و چون تو را ندا دهم، ندايم 
بشنو؛ و آنگاه كه با تو راز گويم، به من 
رخ بنماى كه به ســـوى تو گريختهام و 
در پيشـــگاهت ايستادهام، ناالن و زاران و 
بىبرگ و نوا، و به پاداشى كه نزد توست، 
اميدوارم. و تو دانى كه در دل چه دارم و 
از نيازم آگهى و نهادم مىشناسى؛ و كار 
اين سراى و آن سرايم بر تو پوشيده نيست. 
[و تو دانى] آنچه خواهم كه به زبان رانم 
و بنمايم و خواستهام گويم و آنچه براى 

سرانجام خويش بدان اميدوارم.
ســـرورا، سرنوشتم به دست توست 
و هر آنچه تا واپســـين دم حياتم، نهان و 
عيان از من ســـر زند، تو دانى و كاستى 
و فزود و ســـود و زيانم تنها به دســـت 

توست نه دگرى.
معبودا، اگر مرا از رزقت ناكام گردانى، 
كيست كه روزىام دهد؟ و اگر به خوارىام 

كشانى، كيست كه يارىام دهد؟
معبودا، از خشـــم تو و فرود آمدن 

كيفرت به تو پناه ميبرم.
معبودا، اگرمن ســـزاوار رحمت تو 
نيستم، تو خود سزاوارى كه مرا از مهر و 

بخشش بىشمارت برخوردار كنى.
معبودا، آنسان به رحمت تو اميدوارم 
كه گويى در پيشگاهت ايستادهام و توكل 
بسزايم به تو بر سرم سايه گسترده است، 
پس تو فرمانى را كه سزاوار آنى، راندهاى 

و مرا در عفو و گذشتت پوشاندهاى!
معبودا، اگر بر من بخشـــش آرى، 
كيســـت كه در بخشودن، سزاوارتر از تو 
باشـــد؟ و اگر مرگم دررسد درحالى كه 
كـــردارم مرا به تو نزديك نكرده، اقرار به 
گناهانم را وســـيلهاى براى وصال به تو 

قرار مىدهم.
معبودا، با گرايشم به خواهش نفس، 
بر خود ستم كردم. پس واى بر آن نفس 

كه برآن آمرزش نياورى!
معبودا، همـــاره نيكى تو در طول 
زندگانىام به من رسيده، و اينك نيكى و 
احســـان خود را به گاه مرگم نيز بر من 

ارزانى دار.
معبـــودا، چگونه پـــس از مرگم از 
الطافت نوميد شوم، درحالى كه در سراسر 
زندگانىام چيـــزى جز نيكى برمن روا 

نداشتهاى؟
معبودا، كارم را آنسان بر عهده گير كه 
تو خود سزاوار آنى، و از فضلت بر بنده 
گنهكارى چون من ببخش كه نادانىاش او 

را در گرداب خود فرو برده است.
معبـــودا، تو گناهانى از من در دنيا 
پوشـــاندى كه من به پوشـــاندن آنها در 
آخرت نيازمندترم. اينك اگر اين گناهان 
را بر احدى از بندگان شايستهات نمايان 
نكردهاى، مرا در روز رســـتاخيز نيز در 

حضور مردم رسوا مفرما!
معبودا، بخشايندگىات بساط اميد و 
آرزويم گســـترد و گذشت تو از كردارم 

برتر آمد.
معبودا، روزى كه در ميان مردم داورى 

كنى، مرا به ديدارت شاد گردان.
معبـــودا، عذرخواهىام به درگاه تو 
مانند عذرخواهى كسى است كه به پذيرش 
عذرش ســـخت نيازمند است. از اين رو 
پوزشم بپذير، اى بزرگوارترين كسى كه 

بدكاران از او پوزش خواهند.
معبودا، [دســـت] نيـــازم [خالى] 
بازمگردان و چشم اميدم نوميد مساز، و 

[رشته] اميد و آمالم مگسل.
معبودا، اگر خوارىام مىخواســـتى، 
هدايتـــم نمىكردى؛ و اگر رســـوايىام 

مىخواستى، عافيتم نمىبخشيدى.
معبودا، چنين گمان ندارم كه تو بندة 
نيازمندى همچون مرا كه براى رفع نيازم 
عمرى در پيشـــگاهت سپرى كردهام، از 

خود برانى.
معبودا، ســـتايش جاودان و پايدار و 
هميشگى از آن توست؛ ستايشى كه فزونى 
گيرد و به نيستى نرود و آنسان باشد كه 

تو دوست دارى و پسندى.
معبـــودا، اگر مرا به جرم و جريرتم 
گيرى، تو را به عفو و گذشتت گيرم؛ و 
اگر مرا به گناهم گيرى، تو را به آمرزشت 
گيرم؛ و اگر مرا به آتشـــم اندرسازى، به 

دوزخيان گويم كه: «منم دوستدار تو!»
معبودا، اگر در برابر طاعت تو كردارم 
خوار و بىمقدار آيد، ولى در برابر اميد [به 
بزرگوارىات] آرزويم بسى بزرگ است.

معبودا، چهســـان از درگاهت ناكام 
بازگردم كه به تو بس خوشگمانم كه مرا 

كامروا و برخوردار از مهرت بازگردانى؟
معبـــودا، عمرم را در بىخبرى از تو 
ســـپرى كردم و جوانىام را در سرمستى 

دورى از تو فرسودم!
معبودا، در روزگاران غرور به تو، بيدار 

نشدم و هماره ره خشم تو پوييدم.
معبودا، اينك منم: بنده تو و زادة بنده 
تو. در پيشگاهت ايستادهام و به بزرگوارى 

و بخشندگىات توسل جستهام.
معبـــودا، منم بندهاى كه از ســـِر
شوخچشـــمى در پيشگاه تو گنه كردم، 
و اينك از تو عفو خواهم؛ زيرا كه عفو، 

صفت بزرگوارى و بخشندگى توست.
معبودا، مرا توانى نيست كه بدان از 
چنگ گناهانم گريزم، مگر وقتى كه تو با 
دوستىات بيدارم كنى و آنسان شوم كه 
تو خواهى؛ پس سپاست گويم از آن رو كه 
مرا به [درياى] كَرمت درآوردى و دلم از 

پليدى غفلت از حضرت تو زدودى.
معبودا، مرا به چشم آن بندهاى نگر 
كه او را خواندى و پاسخت داد، و او را 
بـــر طاعتت گماردى و از تو فرمان بُرد. 
اى نزديكـــى كـــه [از هيچ بندهاى] دور 
نشـــوى [و حتى] از بندگان مغرورت نيز 
دورى نمىگزينى. و اى بخشندهاى كه به 
اميدواران پاداشت، تنگچشمى نمىكنى!

معبودا، به من دلى بخش كه مشتاق 
مقام ُقرب تو شـــود، و زبانى كه صدقش 
به ســـوى درگاهت باال رود، و ديدهاى 

حقيقتبين كه به تو تقرب جويد.
معبودا، هر كه به تو شـــناخته شود، 
گمنام نگردد، و هر كه به تو پناه جويد، 
خوار نشود. و هر كه تو به او رخ بنمايى، 

بندة دگرى نشود.
معبـــودا، هر كه به نور تو راه پويد، 
هماره روشنضمير باشد و هر كه آستان 

تو جويد، هماره در پناهت سر كند.
معبودا، به تو پناه جســـتم؛ مباد كه 
برخالف آنچه به تو گمان دارم، با من رفتار 

كنى و از رحمتت دورم سازى!
معبودا، مرا در شمار دوستانت قرار 
ده، همانها كه به فزونى دوستىات اميد 

بستهاند.
معبودا، هماره مرا شيفته يادت گردان؛ 
آنسان شيفتگى كه جلوة نامهايت وجودم را 

فرا گيرد و مرا به مقام قدس تو رساند.
معبودا، به ذات تو بر تو ســـوگند 
كه مرا به جايـــگاه بندگان فرمانبردار و 
شايستهات رسانى، كه مرا توانى نيست كه 

از خود زيانى رانم و براى خود ســـودى
به دست آرم.

معبودا، منم: بندة ناتوان گنهكار و بردة
توبهكنندهات. مرا در شمار كسانى قرار مده
كه از آنان رخ برتافتهاى و از فرط غفلت،

هرگز مشمول گذشت تو نگردند!
معبودا، مرا به كمال گسستن [از خلق]
و پيوستن به خودت رسان و ديدة قلبمان
را با فروغى كه بِدان تو را مشاهده كنند،
روشـــن فرما تا ديدة دل ما حجابهاى
نورانى را بردَرد و به كاِن عظمت و جالل
رســـد و جاناى ما به مقام واالى قدس

تو بپيوندد.
معبودا، مرا در شمار كسانى قرار ده
كه چون آنان را خواندى، پاسخت دادند
و چون بدانان نگريســـتى، بر اثر تجّلى
شكوه و جاللت، مدهوش شدند. پس تو
با آنها به نهان، راز گفتى و آنان به عيان،

به طاعت تو پرداختند.
معبودا، بر نيكگمانىام [به تو] زنگار
نوميدى ننشانم كه هرگز اميدم به بزرگوارى

زيباى تو گسسته نشود.
معبودا، اگـــر خطاها مرا از نظر تو
انداخته، به خاطر توكل و اعتماد شايستهام

به تو، از من درگذر!
معبـــودا، اگر گناهان، مرا از بلنداى
الطاف شـــايانت به نشيب [حرمان] فرو
كشد، ولى يقينم به كرمت همچنان بيدار

و آگاهم نگه داشته است.
معبـــودا، اگرچه خواب غفلت مرا
درربود و نگذاشـــت كه آمادة ديدارت
شـــوم، ولى شناختى كه به نعمتهايت

دارم، مرا بيدار داشته است.
معبودا، اگر كيفر بزرگت مرا به سوى
آتش راند، ولى لطف فراوانت مرا به سوى

بهشت خواند.
معبودا، از تو خواهم و به درگاه تو
نالم و به تو گرايم. و از تو خواهم كه بر
محمد و خاندان محمد درود فرستى و مرا
در شمار كسانى قرار دهى كه هماره ياد
تو كنند و پيمانت نگه دارند و از سپاست
غفلت نورزند و فرمانت خوار نشمرند.

معبـــودا، مرا به نور گرانقدر خويش
رســـان تا تو را شناسم و از جز تو رخ
برتابم و از تو ترســـم و فرمانت برم؛ اى
دارندة شـــكوه و بزرگـــوارى و درود و
سالم فراوان خدا بر محمد فرستادهاش و

* زبده مفاتيحالجنانخاندان پاكش باد.



7 اقتصادى
ضرورت حمايت از فعاليت كارآفرين ها 
بـــه ويژه زنان به دليـــل نقش آنها در افزايش 
توليد و ثروت ملى چندان پوشيده نيست اما از 
ملزومات ايجاد يك كسب و كار جديد و نوپا 
و فعاليتهاى كارآفرينانه، فراهم بودن بسترهاى 

فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و قانونى است.
در اين ميان اگرچه زنان كارآفرين در كشور 
ما كم نيســـتند و البته به ظاهر مشكلى ندارند، 
اما وجود سقف هاى شيشه اى براى اين قشر 
چالشى است كه در مسير خود با آن دست و 

پنجه نرم مى كنند.
كاركردن زن و مرد نمى شناسد. اين تفكر 
دنياى جديد اســـت، در حالى كه در گذشته نه 
چندان دور دست كم در كشور ما نگاه اين گونه 
بود كه مرد كار بيرون و زن خانه دارى و بچه 
دارى كند، اما سوال اين است حاال كه اين نگاه 
به ظاهر تا حدودى تغيير كرده، ســـهم زنان در 

دنياى كار و كار آفرينى چقدر است.
بر اســـاس اعالم اكونوميست (هفتهنامه 
خبرى و بينالمللى انگليس) در خصوص فعاليت 
اســـتارت آپ ها در كارآفرينى، رتبه ايران در 
سال 2016در بين 138 كشور جهان 80 بوده و 
در بعضى از شـــاخص ها مانند نوآورى جهش 
بســـيار زيادى وجود داشته است؛ به طورى كه 
رتبه آن در ســـال 2018 بسيار باال رفته است. 
در ســـال 2015 رتبه 106 را داشـــتيم، در سال 
2017 به 57 رسيديم و در سال 2018 رتبه 65

را كسب كرديم.
بايد اشاره داشت: كارآفرينى فرايند ايجاد و 
دستيابى به فرصت ها و دنبال كردن آنها بدون 
توجه به منابعى است كه در حال حاضر وجود 
دارد. به عبارت ديگر، كارآفرينى عبارت است از 
فرايند نوآورى و بهره گيرى از فرصت ها با تالش 
بسيار و همراه با پذيرش ريسك هاى مالى، روانى 
و اجتماعى با انگيزه كســـب سود مالى، توفيق 

طلبى، رضايت شخصى و استقالل است.
ضـــرورت كارآفرينى به منزله راهى براى 
تحقق توسعه و رفع بيكارى، زنان را با افزايش و 
گسترش فرصت هاى شغلى بر مبناى خالقيت كه 
بار فرهنگى- ارزشى بر آن استوار است، رو به رو 
ساخته است. اگرچه فعاليت هاى كارآفرينانه زنان 
همواره با موانع و مشكالت مختلف اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى همراه بوده اما مى توان با 
استفاده از ظرفيت ها و آموزش هايى كه همراه با 
كسب مهارت باشد، آنها را به سمت فعاليت هاى 

اثربخش و مفيد رهنمود ساخت.
اما در اين ميان سهم زنان از بازار كارآفرينى 
چقدر است، چهار سازمان جهانى شامل بانك 
جهانى، اكونوميست، ديده بان جهانى كارآفرينى 
و مدرســـه كســـب و كار جهانى كه فعاليت
 استارت آپ ها را در دنيا رصد مى كنند، مى 
گويند يكى از مهم ترين مسائل سنجش درجه 
توسعه يافتگى كشور، اهميت و اعتبارى است 

كه زنان در آن كشور دارا هستند.
اما در سطح دنيا واقعيت اين است كه زنان 
با چالش هايى در كارآفرينى مواجه هستند، آنان 
با اينكه دو سوم ساعت كار مى كنند، اما فقط 
يك دهم درآمد و يك صدم مالكيت را در جهان 
دارا هســـتند، اين شرايط بر يك زن كارآفرين 
ايرانـــى هم صدق مى كند كه عالوه بر آن بايد 
چالش سقف شيشه اى يا همان نگاه جنسيتى 

را هم تحمل كند.
محمد مهدى رشيدى رئيس يكى از مراكز 
شتابدهنده و عضو سابق هيات علمى دانشگاه 
صنعـــت نفت در مورد حضور زنان در عرصه 
كسب و كار مى گويد: يكى از مهمترين مسائل 
سنجش درجه توسعه يافتگى كشور، اهميت و 

اعتبارى است كه زنان در آن كشور دارا هستند. 
به همين دليل است كه مى گويند زنان نقش هاى 
دوگانه يا گاهى ســـه گانـــه دارند. خانه دارى 
مـــى كنند، مامور پرورش فرزندان هســـتند و 
فرد مشاركت كننده در درآمد اقتصادى خانوار 

محسوب مى شوند.
وى ادامه مى دهد: امروز در بحث خانواده 

نگاه تغيير كرده است. زمانى در جوامع سنتى مردان 
نان آور بودند، زنان خانه دار و تربيت فرزندان 
را بر عهده داشـــتند. به طور طبيعى بحث هاى 
درآمد زايى از سوى مردان صورت مى گرفت، 
امـــا در حـــال حاضر بحث هايى كه در حوزه 
كســـب و كار ســـارى و جارى است، در همه 
دنيا و از جمله كشور ما هم اثر گذاشته و شيوه 
توليد، سبك زندگى و نقش هاى والدين تغيير 

كرده است.
رشيدى اظهار مى دارد: هر كدام از والدين 
مى توانند در خانه فضايى براى كارآفرينى ايجاد 
كنند. زمانى كه بحث كار آفرينى زنان در جامعه 
پيش مى آيد، معموال ذهن ها به ســـمت زنان 
كارمنـــد مى رود؛ در حالى كه طبق آمارى كه 
به دســـت آمده، باالترين ميزان اشتغال به زنان 
روستايى و خوداشتغالى و بعد كارآفرين شهرى 
اختصاص دارد.وى ادامه مى دهد: واقعيت اين 
است كه در سطح دنيا زنان با چالش هايى در 
كارآفرينى مواجه هستند. آنان با اينكه دو سوم 
ســـاعت كار را انجام مى دهند، فقط يك دهم 
درآمد و يك صدم مالكيت را در جهان دارند. 
اين در شـــرايطى است كه يك زن كارآفرين 
ايرانى در سه جبهه خانه دارى، تربيت فرزند و 
درآمد مى جنگد. زنان در كارى كه قصد انجام 
آن را دارند، چشم اندازى براى خودشان در نظر 
مى گيرند، در حالى كه شايد مردان اين چشم 

انداز را نداشته باشند.
اين عضو سابق هيات علمى دانشگاه صنعت 
نفت اظهـــار مى دارد: زنان نگاه بلند مدت به 
ماجرا دارند و آينده نگرتر هستند. نكته ديگرى 
كه در زنان كارآفرين ايرانى ديده مى شـــود، از 

خود گذشتگى است. قاعدتا خيلى سختكوش 
هستند و پشتكارشان مثال زدنى است و ما در 
بخـــش هاى مختلف آن را مى بينيم. آنها روى 
كارى كه در نظر دارند انجام دهند، متمركز مى 
شوند، در حالى كه مردان ممكن است بيشتر از 

اين شاخه به آن شاخه بپرند.
وى در ادامه در باره چالش هايى كه زنان 

كارآفرين با آن رو به رو هستند، مى گويد: آن 
هـــا بايد تعادلى بين نقش هايى كه در زندگى 
برعهـــده دارند، به وجـــود آورند و اين تعادل 
گاهى اوقات ممكن است باعث ايجاد بحران در 

زندگى آنها شود.
رشيدى اضافه مى كند: يكى ديگر از چالش ها 
بحث نگاه جنسيتى موجود است كه براى زنان 
ايجاد مى شـــود. در اصطالحات مديريتى از 
اين مســـئله به عنوان سقف هاى شيشه اى نام 
مى برند. يعنى به ظاهر هيچ مانعى براى فعاليت 
زنان وجود ندارد، اما يك سقف شيشه اى وجود 
دارد كه آنها را در قسمتى از پيشرفت نگه مى 

دارد و مانع كارشان مى شود.
در همين زمينه سارا شعبان زاده از كارآفرين هاى 
جوان و موفق در سطح ملى هم در خصوص 
نقش زنان در توســـعه پايدار مى گويد: توسعه 
پايدار به عنوان يكى از بسترهاى تعالى و رشد 
انسان، زمانى مى تواند موفقيت آميز باشد كه با 
يارى و مشاركت همه گروه هاى اجتماعى باشد. 
با توجه به اينكه زنان هم نيمى از جمعيت را 
تشكيل مى دهند و ارتباط مستقيمى با گروه هاى 
سنى جوانان، نوجوانان و كودكان دارند، در زمينه 
توسعه مى توانند نقش بسيار مهم و اثرگذارترى 
داشته باشند. با اين وجود در بسيارى از كشورها 
مخصوصا در جوامع در حال توسعه و توسعه 
نيافتـــه به رغم برنامه ريزى ها و حمايت هاى 
انجام يافته، زنان نتوانسته اند به جايگاه و نقش 
مناســـب خود در اداره امور كشور و حتى در 

تصميم گيرى ها دست يابند.
وى مـــى افزايد: جايگاه نقش آفرينى زنان 
در توســـعه پايدار در واقع دست يافتنى نيست 

بلكه دســـت ساختنى است. اين امر تنها زمانى 
ميسر مى شـــود كه زنان از خودسازى شروع 
كنند و به خود و مهارت هاى خود باور داشته 
باشند. بهترين روش براى اين منظور هم آموزش 
بانوان در شاخص هاى مختلف براى رسيدن به 
هدف اســـت. پس براى رسيدن زنان به جايگاه 
مناسب تقويت بنيه علمى و عملى زنان اهميت 

زيادى دارد.
ايـــن كارآفرين ادامه مى دهد: به هر حال 
جامعه اى كه مى خواهد به سوى توسعه حركت 
كند اگر صرفا به عوامل مادى توجه داشته و به 
كاهش نابرابرى ها توجه نداشته باشد نمى تواند 
به موفقيت هم دســـت يابد. اگر در جامعه اى 
ضريب با سوادى، تندرستى، شاخص هاى تغذيه 
و تامين مسكن، ايجاد اشتغال و درآمد باال رود 
اما توزيع مناسبى ميان زن و مرد وجود نداشته 
باشـــد، آن جامعه توسعه نيافته است. به همين 
خاطر در بســـيارى از كشورها مسئولين متوجه 

اهميت نقش زنان در جامعه و در فرايند توسعه 
شده اند و سعى كرده اند شرايط و بسترهاى الزم 

را براى حضور بيشتر آنها فراهم كنند.
وى همچنين مى گويد: با وجود اطالع از 
نابرابرى هايى كه ميان زنان و مردان وجود دارد 
اما آن را جزو امور روزمره قرار نمى دهيم. تثبيت 
ذهنـــى از نابرابرى ها كه به دليل عدم پرداختن 

به چنين مسائلى پيش مى آيد، تبديل به مشكلى 
اساسى مى شود. در چنين شرايطى ما مى توانيم 
به عنوان كارآفرين تمركزمان را روى داشته ها 
و آورده هاى زنان قرار دهيم تا از قسمت هايى 
كه بطور برابر مى توانيم از آنها برخوردار شويم، 

حداكثر استفاده را ببريم.
شعبان زاده در خصوص موانع اجتماعى بر 
ســـر كارآفرينى زنان اظهار مى دارد: هنجارهاى 
رايج در زمينه تقسيم كار، وجود نوعى مرز بندى 
ميان كار زنان و مردان، تعدد نقش زنان بطورى 
كه انتظار انجام مسئوليت هاى متفاوت زنان در 

قالب همسر، مادر، خانه دار، شاغل و ... را دچار 
تنش و تضاد مى كند، موانعى بر سر فعاليت و 

كارآفرينى زنان شناخته مى شوند.
وى همچنين اضافه مى كند: در نظر گرفتن 
يك رده سنى خاص يا قوانينى مبتنى بر مجرد يا 
متاهل بودن زنان براى اخذ مجوز در خصوص 
انجام يكســـرى فعاليت ها هم از جمله موانع 
پيش روى زنان اســـت كه من خود به شخصه 
ايـــن موارد را تجربه كردم. من بارها به جاهاى 
مختلف براى گرفتن مجوز رفتم و به من مدام 
مى گفتند شما دو مشكل داريد كه ما نمى توانيم 
به شـــما مجوز بدهيم؛ يكى به خاطر سن تان 
است كه بايد 25 ساله باشيد و ديگرى مشكل 
مجرد بودن شما است. با اين كه طرح شما اولين 
طرح مطرح شده در كشور است و طرح نوآور 
و تاثير گذارى است ولى ما نمى توانيم به شما 

مجوزى به خاطر سنتان بدهيم.
نامبرده تصريح مى كند: مشكالت سنى و 
مسائلى نظير اين موارد، امورى دست و پا گير 
براى انجـــام فعاليت هايى از قبيل كار آفرينى 
هســـتند. چه بسا افرادى قبل از اين سنين مى 
تواننـــد كار خـــود را آغاز كرده و حتى موفق 

هم شوند.
وى در خصوص موانع فرهنگى بر ســـر 
كارآفرينـــى زنان مى گويـــد: از طرفى وجود 
نگاه هاى مرد ســـاالرانه و سنتى در بسيارى از 
جوامع كه با خود كليشـــه هاى جنسيتى را به 

همـــراه دارد، مانع از حضور و فعاليت زنان در 
بسيارى از حوزه ها مخصوصا حوزه هاى فنى 

و صنعتى شده است.
وى اضافه مى كند: اگر چه در سال هاى 
اخير اين نگاه تا حدودى بهتر شـــده است اما 
مساله اصلى اين است كه زنان ما هم بايد بدانند 
براى چه كارى و به كجا مراجعه مى كنند. در 
صورتى كه مسير و مطالبه گرى ها مشخص باشد 
و آنچه را كه مى خواهند، خالصه مطرح كنند 

بهتر مى توانند به مقاصدشان برسند.
اين بانوى كارآفرين ملى در خصوص موانع 

اقتصادى بر ســـر كارآفرينى زنان بيان مى كند: 
فقدان زير ساخت هاى تجارى، تخصصى مورد 
نياز شركت هاى جديد و در حال رشد، نبود زير 
ساخت هاى مناسب فيزيكى براى شركت هاى 
جديد و در حال رشد، فقدان وجود حمايت مالى 
كافى براى شركت هاى جديد و در حال رشد 
و نبودن برنامه هاى دولتى براى كمك به اينگونه 

شركت ها از جمله اين عوامل هستند.
وى در خصـــوص نقش تحصيالت در 
زمينـــه كارآفرينى زنان اظهـــار مى دارد: ميزان 
تحصيالت بسيار مهم است و به نظر من رابطه 
مســـتقيمى بين كارآفرينى و تحصيالت وجود 
دارد. البته تحصيالتى كه با خود مهارتى را هم 
به همراه داشـــته باشد. منظور من تحصيالت 

كاربردى است.
شعبان زاده مى افزايد: ما در جامعه تحصيل 
مى كنيم و مهارتى را بدست مى آوريم. از دوران 
كودكى، نوجوانى و جوانى تنها از طريق سيستم 
تنبيه و تشويق به ما اطالعات و داده هايى داده 
مى شـــود تا درآينده بتوانيم در جايى استخدام 
شويم و شغلى را بدست آوريم. پس تحصيالت 
هيچ گاه براى اينكه ما مهارتى بياموزيم، نبوده. 
تنها كاركرد آنها فقط براى كسب رتبه خوب و 
شغل مناسب بود و هيچ گاه فنون كارآفرينى به 

فرزندان ما آموزش داده نشده است.
وى ادامه مى دهد: نتيجه سيستم آموزش و 
پرورش اين خواهد بود كه ما هم به مرور زمان 

باورهاى غلط خود را رشد مى دهيم. به نظر من 
آموزش بانوان و مهارت دهى بانوان بايد فلسفه 
كارآفرينى به خود بگيرد و در تار و پود ذهنى 

آنها رسوخ پيدا كند.
ايـــن بانوى كارآفريـــن همچنين اضافه 
مى كند: با وجود برخى نابرابرى ها ، مى توان 
بر توانمندى ها تمركز كرد و نقاط مثبت خود 
را تقويت كرد. من معتقدم باورها، ديدگاه ها و 
تصورات زنان بايد تقويت شـــود. چون ماهيت 
زن، زايش و بارورى است؛ بنابراين اين باورها 
و ايـــده ها و به تعبيرى ايدئولوژى ها هم بايد 

رشد و توسعه كند.
وى در خصـــوص نقش مالكيت در رونق
فعاليت هاى كارآفرينى مى گويد: نقش مالكيت،
جايـــگاه اجتماعى زن را تغيير مى دهد و حتى
جايگاه اجتماعى را باالتر مى برد. براى مثال من
يك شخص حقيقى بودم و برندى را در كشور
بصـــورت ملى ثبت كردم. بحث حقوقى به من
كمـــك كرد تا در فاصله زمانى كمترى افرادى
را بـــا خود همگام كنـــم. چون زمان در انجام
فعاليت ها و يكسرى كارها مهم است بنابراين
وقتى شـــما به يك شخص حقوقى تبديل مى
شـــويد، در واقع زمان هم براى رسيدن شما به
مقاصدتان كوتاه تر مى شود و شما هماهنگ تر

مى توانيد فعاليت كنيد.
شعبان زاده خاطرنشان مى كند: ما همانطور
كـــه فرزندى را به دنيا مـــى آوريم و برايش
شخصيت حقيقى ايجاد مى كنيم بايد بتوانيم او
را در جهت حركت به سمت شخصيت حقوقى
هم كمك كنيم. من خودم وقتى برندســـازى را
شروع كردم كم كم شخصيت حقوقيم در كنار
شخصيت حقيقى ام رشد كرد و هويت اجتماعى
من كامل تر شد. چون با برندى كه براى كودكان
است توانستم جايگاه هاى خاصى را در اجتماع
كسب كنم. اين برند در واقع دريچه اى به روى
ما باز مى كند كه ما مى توانيم از دوران كودكى
شخصيت سازى هاى بينشى و اخالقى را تقويت
كنيم كه تنها و فقط كاربران آى سى تى نباشند.
درون ما سرشار از داستان هاى غنى و كهن ايرانى
است كه نسل به نسل چرخيده و به ما منتقل شده
ما مى توانيم چالش هايى را به اين آموزش ها
و محتواها وارد كنيم تا از درون آنها تغييراتى در

درون و باورهاى ما شكل بگيرد.
وى ادامه مى دهد: ما مى دانيم كه در جامعه
جهان سومى زندگى مى كنيم كه كاستى ها و
نابرابرى هايى دارد اما در برابر اين نابرابرى ها
و كاســـتى ها هم نمى توان دست روى دست
گذاشت و منتظر بود تا دو سه نسل ديگر بيايند تا
عدالت اجتماعى برقرار شود. براى من مثل خيلى
از هم نسلى هاى خودم فرصت اشتغال فراهم
بود و در جاهاى مختلف مى توانستم استخدام
شوم اما از اين امر صرف نظر كردم و به سمت
كارآفرينى روى آوردم تا كاستى ها و نابرابرى ها
را كمتر كنم. من اين برند را حدود 15 سال با
همه سختى ها هدايت كردم و حتى به سمت
توليدات خارج از كشور كشاندم و در بسيارى
از جاها افرادى را ســـامان دهى كردم كه با من
كار مى كنند. جامعه هدفمندى از زنان در حدود
3 هزار نفر را در حوزه آى سى تى وارد كردم
كه همچنان فعاليت مى كنند. مى خواهم اين را
بگويم كه اگر حمايت هاى موثرى از زنان باشد

مى توان شاهد اتفاقات بسيار خوبى بود.
اين بانوى كارآفرين اضافه مى كند: به نظر
من جامعه ما به لحاظ كارمندى به حداكثر رسيده
و ما احتياج به كارآفرينى داريم. كارآفرينى هم
يك بخشـــش ذاتى و بخش ديگرش اكتسابى
است. بخش اكتسابى را مى توان از طريق آموزش
مانند آنچه در خصوص آى سى تى انجام مى

دهيم،  انتقال دهيم.
آنچه مســـلم است اينكه بانوان زيادى از
توانمندى الزم براى مشاركت در فعاليت هاى
اقتصادى و كمك به گرداندن چرخ اقتصاد كشور
برخوردار هســـتند و با تالشى مستمر حتى از
مردان هم در عرصه كارآفرينى و اشـــتغال زايى
جلوتر گام برمى دارند؛ با اين وجود براى فعاليت
زنان كارآفرين در جامعه موانع، محدوديت ها و
مشكالتى وجود دارد كه حل آنها نيازمند نگاه

ويژه مسئوالن است.

سقف هاى شيشه اى براى زنان كارآفرين
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آگهي مناقصه عمومى



شـــوراى عالى هماهنگى اقتصادى 
متشكل از سران سه قوه  تصميم گرفت به 
منظور افزايش جذابيت بازار سرمايه و كاهش 
هزينه مبادالتى سهام و حق تقدم سهام، نرخ 
ماليات نقل و انتقال سهام در بورس را از 
0/5 درصد به 0/01 درصد كاهش دهد كه 
اين مصوبه از همان زمان در ســـامانه هاى 

سپرده گذارى اعمال شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(سنا)، حسن اميرى معاون نظارت بر ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار در باره موضوع 

ماليات خريد و فروش ســـهام و كاهش آن براى ســـال 98 گفت: كاهش ماليات 
فروش سهام از 0/5درصد به 0/01درصد، فقط براى سال 97 الزم االجرا بود و 
ماليات نقل و انتقال سهام در سال 98مجددا همانند سال هاى گذشته اعمال مىشود 
مگر اين كه براى سال 98 مجددا دستور العمل جديدى از سوى دولت ابالغ شود 
كه در اين صورت نياز به مصوبه خواهد داشت. اميرى ادامه داد: سازمان بورس 
در صدد اين است كه از طريق اصالح قوانين و مقررات و يا اخذ مصوبه جديد 
از شوراى عالى هماهنگى اقتصادى مجدداً اين موضوع را احيا نمايد و ماليات نقل 
و انتقال سهام كاهش يابد. وي در باره سرانجام موضوع معافيت مالياتى افزايش 
ســـرمايه از محل تجديد ارزيابى براى ســـال جديد گفت: گرچه اين موضوع در 
بودجه ساالنه كشور لحاظ نشده، اما نمايندگان مجلس در قالب اليحه اى در حال 
بررسى اين موضوع و احتماال اجراى آن در سال 98 هستند. وى افزود: به هر حال 
همه اين موارد در صورت تصويب توسط مجلس شوراى اسالمى، رسماً اعالم 
خواهد شد همچنين اين كه مجلس از سازمان بورس هم نظرات الزم را خواسته 

و ما در اين باره اظهار نظر داشته ايم.

عضو شـــوراى عالى بورس گفت: در 
ســـال رونق توليد نبايد زمينه رانت و فساد 
را براى سودجويان فراهم كنيم كه يكى از 
اصلى ترين اقدامات براى تحقق اين هدف، 
سپردن كشف قيمت كاالها به نظام عرضه و 
تقاضا و بازار سرمايه به جاى تعيين دستورى 

قيمت ها است.
سعيد اسالمى بيدگلى در گفتگو با ايرنا با 
اشاره به نامگذارى سال جارى با عنوان «رونق 
توليد» اظهار داشت: كشف قيمت كاالها به 
مورد كاالهاى اساســـى بايد بر اساس نظام 
عرضه و تقاضا باشد. وى افزود: پس از بارها آزمون و خطا در قيمت گذارى دستورى 
كاالها كه با هدف حمايت از مصرف كنندگان و مردم صورت مى گيرد اما نتيجه 
عكس مى دهد، زمان آن رسيده است تا تصميم گيران با اعتماد كامل به ساز و 
كار بازار، كشف قيمت كاالها را بدون دخالت در روند بازار به بورس كاالى ايران 
به عنوان يكى از اركان بازار سرمايه بسپارند. عضو شوراى عالى بورس خاطرنشان 
كرد: در صورت تحقق اين ايده، با شفاف سازى فرآيند كشف قيمت كاالها، جريان 
اطالعات در سطح جامعه و تحليگران افزايش مى يابد. اسالمى بيدگلى، استفاده از 
سازوكار بورس در عرضه محصوالت و به كارگيرى ابزارهاى مالى بازار سرمايه را 
ضرورى دانست و گفت: براساس تجربيات دنيا و مولفه هاى اقتصادى بايد تعيين 
قيمت كاالها به خود بازار سپرده شود كه شفاف ترين بستر براى پيادهسازى نظام 
بازار، بورس كاال است. وى با تاكيد بر عرضه كامل محصوالت به ويژه كاالهاى 
اصلى در بورس، افزود: هرچقدر سازوكارهاى تعيين قيمت محصوالت به بازار 
سرمايه سپرده شود، شفافيت در فرآيند كشف قيمت محصوالت افزايش پيدا كرده 

و رانت و فساد در اقتصاد كشور در سراشيبى قرار مى گيرد.

8 اقتصادى

مديرعامل بورس انرژى گفت: در سال 97 تابو عرضه غير شفاف نفت 
در بازار شفاف بورس شكسته شد و توانستيم به مدل عملياتى اوليه براى 

انجام معامالت اين كاالى استراتژيك برسيم.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا) و به نقل از فارس، سيد على 
حسينى مدير عامل بورس انرژى  پيرامون مزيت و امكان عرضه نفت در 
بازار شفاف بورس انرژى و تفاوتهاى آن با مكانيزمهاى سنتى سابق،گفت: 
بورس يك سازوكار جهان شمول و تجربه شده بوده و بنا به تجربه، امتحان 

خود را سالها پس داده است.
مدير عامل بورس انرژى با بيان اينكه قوانين و منطق اقتصادى حكم 
مىكند، بايد از سازوكار بورس به نحو احسن و حداكثرى استفاده كرد، افزود: 
بطور حتم بسيارى از مشكالت در حوزه اقتصادى از طريق سازوكار بورس 
به حداقل كاهش مىيابد. مثالً در مورد عرضه محصوالت پتروشيمى،فلزى و 
فراوردههاى هيدروكربورى، به اندازه اى كه از سازوكار بورس استفاده شده 
منجر به كاهش رانت و فساد و جلوگيرى از عدم شفافيت شده است و اين 

چيزى نيست كه بر كسى پوشيده باشد.
به گفته اين مقام مسئول پيرامون وضع عرضه يك يا دو كاالى خاص 
مثل نفت يا ميعانات گازى در حجمهاى بزرگ مىتوان به وضوح تجربه 
موفق بورس انرژى در زمينه عرضه مســــتمر ميعانات گازى از سال 93 تا 
كنون را ديد و در حال حاضر تأمين بازار داخلى از طريق ميعانات گازى 

انجام مىشود.
حسينى تصريح كرد: بر روى صادرات محصوالت نفتى در حجم بزرگ 
مشابه نفت خام هم اكنون محدوديتهايى از جمله نقل و انتقال پول و ارز در 

شبكه بانكى و از طرفى محدوديتهاى حمل و نقل دريايى وجود دارد.
به دور از واقعيت نيســــت كه عرضه نفت خام در بورس انرژى در 
زمانى شروع شده كه خريداران داخلى و خارجى با نگرانىها و فشارهاى 
بين المللى مواجه هستند و آنها نمىتوانند در حال حاضر مثل شرايط عادى 
تصميم گيرى كنند. اين موارد از واقعيتهاى موضوع عرضه نفت خام و 

ميعانات گازى است.
وى افزود: اينكه چرا معتقدم با وجود اين شرايط اما همچنان وزارت 
نفت و وزارت صنعت توفيقاتى در سال جارى داشتهاند فقط از يك رخداد 
مهم ناشى مىشود و آن اينكه در سال 97 تابو عرضه غير شفاف نفت در 
بازار شفاف بورس شكسته شد و توانستيم به مدل عملياتى اوليه براى انجام 

معامالت اين كاالى استراتژيك برسيم.
مدير عامل بورس انرژى انتشار اطالعيه عرضه نفت خام بطور فارسى 
و انگليسى را به تنهايى يك دستاورد بسيار مهم بيان كرد و افزود: بر اساس 
متن اطالعيه عرضه توانستيم تمام طرفهاى درگير را راضى كنيم كه كار 
عرضه را بر اســــاس مقررات منعطف مذكور شروع كنند.موضوعى كه 15
سال در كشور با وجود قوانين و برنامههاى توسعه اى و نظرات مقامات 
عالى دولت و يا تصميم گيرندگان و سياستگذاران عالى رتبه مثل نمايندگان 
مجلس بالتكليف بوده و دغدغه آنها اين بوده كه آيا از سازوكار بورس 

استفاده مىتوان كرد يا نه؟
حسينى ادامه داد: بخش خصوصى مطمئن شده كه مسير عرضه نفت از 
طريق بورس باز است و براى آن مىتواند برنامه ريزى و تجديد قوا كرده 

و نيروهاى خود را منسجم كند كه از اين بازار استفاده كنند.
به گفته وى، گاهى اوقات برخى اشخاص در اتاق بازرگانى خطاب 
به متوليان بازار سرمايه عنوان مىكردند كه به نظر مىرسد كه هنوز وزارت 
نفت عزم جدى براى شفاف كردن مسير عرضه نفت از طريق بورس ندارد 
اما امروز نمىتوان منكر عرضه نفت در بورس شد و اين زمينه فراهم شده 
كه بتوان نظرات بازيگران و بازخورد رفتار آنها را دريافت و در عرضههاى 
آتى بر اساس صالح ديد وزارت نفت براى در اطالعيه عرضه اعمال كرد 

تا اين بازار تقويت شود.
وى در برابر اين پرسش كه آيا به نظر شما اظهارات برخى مديران ارشد 
وزارت نفت درباره شفافيت بازار بورس در شرايط تحريم، انگيزه خريداران 
براى استفاده از سازوكار بورس انرژى را كاهش نمىدهد، گفت: شايد با 
تدبير بيشترى مىتوان موضوعات مربوط به نفت خام و كار كردن با سازوكار 

بورس را مطرح كرد اما سوء نيتى در اين بين ديده نمىشود.
در شرايط فعلى هم وزارت نفت دغدغه اين را دارند كه نتايج بهترى را 
بگيرند. مىشود با خويشتن دارى بيشترى با مشكالت عرضه نفت برخورد 

كرد اما سوء نيتى در اين بين ديده نمىشود.
حسينى يادآور شد: سال 97 توانست وفاقى بين بازار سرمايه ، مجلس، 
وزارت نفت و سران سه قوه ايجاد كند تا مسير عملياتى براى عرضه نفت در 
بورس طراحى و اجرايى شود. اميد مىرود در صورت صبورى، ممارست و 
وفاق جمعى همه ناظران و متوليان كشور و اقتصاد، محدوديتهاى خارجى 

هم از پيش پا برداشته شود.

كارشناس بازار سرمايه درباره عملكرد بورس كاالى ايران با تأكيد بر 
اينكه تا پيش از راهاندازى اين بازار، مواد اوليه در حوزه صنعت بهشدت 
درگير سواستفاده واسطهها بود، گفت: يكى از معضالت مهم اقتصاد ما، 
وجود واســـطهها در بازارهاست كه هميشه با دستكارى بازارها و ايجاد 
نوسانهاى قيمتى شديد، باعث عدم شفافيت و ايجاد رانت در بازارهاى 
كااليى هســـتند كه بورس كاال در ساماندهى مبادالت كاالها نقش بسيار 

مهمى داشته است.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، سيد ابراهيم عنايت با 
اشاره به اينكه بورس كاال از بدو تأسيس تا امروز با هدف ايجاد شفافيت 
در بازار كاال راهاندازى شد، گفت: اين بازار بهخوبى در مسير توسعه قدم 
برمىدارد و اقدامات خوبى را در جهت افزايش شـــفافيت در معامالت 

كاالها انجام داده است.
وى با اشـــاره به اينكه تا قبل از تأســـيس اين بازار محصوالت و 
كاالهاى صنعتى و كشاورزى در بازارهاى غيررسمى با نوسانهاى كاذب 
قيمتى از سوى واسطهها و بدون هيچ شفافيتى رو به رو مىشد، گفت: 
بازارهاى غيررسمى هميشه با نواقص و محدوديتهاى زيادى همراه بود 
كه يكى از آنها وجود واســـطهگران و كسب سود بيشتر از توليدكننده 

محصوالت بود.
كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه نظام كشف قيمت بر مبناى 
عرضه و تقاضا از مزيتهاى مهم بورس كاالست، گفت: در حال حاضر 
آمار همه معامالت بورس كاال بهطور كامالً منسجمى ثبت مىشود و امكان 
بازگشت به گذشته و بررسى آمار معامالت و قيمت كاالها در اين بازار 
وجود دارد. اين در حالى است كه تا قبل از راهاندازى اين بازار اطالعات 
مربوط به تأمين مواد اوليه كارخانهها در جريان عرضه و تقاضا بهطور شفاف 

و كامل ثبت نمىشد و هميشه نواقصى داشت.
وى با تأكيد بر اينكه ظرفيت زيادى هنوز براى رشد و توسعه بورس 
كاال وجود دارد، افزود: درصورتىكه سياستگذاران به جاى شيوه پرداخت 
يارانه غير اصولى و قيمتهاى دستورى، به مكانيسم عرضه و تقاضا احترام 
بگذارند و از اين شيوه حمايت كنند، بورس كاال بهطور قطع مىتواند جايگاه 

خود را در اقتصاد قوىتر و پررنگتر كند.
عنايت با اشـــاره به حجم و ارزش چشمگير معامالت اين بازار در 
سال جارى تأكيد كرد: اين بازار به دليل ويژگىهاى خاص و ظرفيتهاى 
فراوان، صدرنشين بازار سرمايه از نظر ارزش معامالت است كه پيشبينى 

مىشود اين روند رو به رشد ادامه يابد.
وى رونق معامالت بورس كاال و ركوردزنى ارزش معامالت اين بازار 
در ميان ساير بورسهاى ايران را به دليل حضور شمار باالى توليدكنندگان 
و مصرفكنندكان كاالهاى اساســـى و مواد اوليه واســـطهاى در اين بازار 
دانســـت و گفت: اين حضور نشـــأت گرفته از اعتماد فعاالن اقتصادى و 
توليدكنندگان به سازوكار بازار است كه دستاورد بسيار مهمى براى بورس 

كاال محسوب مىشود.
كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه بورس كاال به ويژه در شرايط 
خاص اقتصاد مىتواند اهرمى براى توسعه اقتصادى باشد، ادامه داد: ورود 
كاالهاى جديد به اين بازار با توجه به گســـتره وســـيع صنايع و كاالهاى 
اســـتراتژيك در ايران مثل انواع محصوالت كشاورزى، معدنى، فوالدى، 
پتروشيمى و پااليشى و امثال اينها مىتواند بورس كاال را به بازارى رسمى، 
قانونمند و حتى بينالمللى براى كشف نرخ، قيمتگذارى و معامالت كاالهاى 
استراتژيك تبديل كند. از سوي ديگر سرپرست دفتر توسعه صنايع پاييندستى 
شركت ملى صنايع پتروشيمى از نظارت و بازرسى دقيق بر نحوه توليد و 

عرضه محصوالت پتروشيمى با توجه به نياز بازار خبر داد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، مرضيه طهماسبى گفت: 
در نيمه دوم سال 97 بازار شرايط نسبتا با ثباتى را تجربه كرد و با همكارى 
شـــركت بورس كاالى ايران، ســـتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سازمان 
تعزيرات، وزارت صنعت معدن و تجارت و ديگر دســـتگاههاى ذىربط، 
نظارتها بهطور دقيقتر و گسترده در حال انجام است. وى با تاكيد بر 
همكارى مستمر با بورس كاال افزود: در نيمه نخست سال گذشته اختالف 
نرخ ارز مبنا در محاسبه قيمت محصوالت پتروشيمى و نرخ ارز در بازار 
آزاد، چالشهايى را ايجاد كرده بود كه با همكارى همه دستگاههاى نظارتى، 

اكنون بازار به ثباتى نسبى رسيده است.
سرپرست دفتر توسعه صنايع پاييندستى شركت ملى صنايع پتروشيمى با 
اشاره به اينكه حفظ منافع توليدكنندگان و مصرفكنندگان واقعى محصوالت 
پتروشيمى به عنوان يك راهبرد مورد توجه ويژه دفتر صنايع پايين دستى 
قرار دارد، گفت: همانطور كه بارها اعالم شده است، اعالم دقيق نياز واقعى 
بازار از سوى تعاونىهاى تامين نياز و انجمنهاى تخصصى مصرفكننده 

محصوالت پتروشيمى مىتواند بازار را با آرامش بيشترى همراه كند.

رشد بورس كاال در آغاز سال 98اطمينان به عرضه هاي بورس انرژي

تدپيكس در پايان معامالت اولين 
هفته كارى سال 98 با افزايش 1775
واحدى به رقـــم 181 هزار و 542

واحد رسيد شاخص كل هم وزن با 
افزايش 371 واحدى عدد 34 هزار و 
406 واحد را نمايش داد و همچنين 
آيفكس با افزايش 47 واحدى روى 

رقم دو هزار و 358 واحد ايستاد.
بـــه گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (ســـنا)،در آغاز فروردين با 
دست به دست شدن يك ميليارد و 
976 ميليون سهم  و اوراق مالى در 
198هزار و 224 نوبت داد و ســـتد، 
ارزش كل معامـــالت نقدى بورس 
تهران به بيش از 543 ميليارد تومان 

رسيد.
در معمالت آخرين روز اولين 
هفته كارى ســـال 98 بورس تهران 
نمـــاد هاى فارس، فوالد و تاپيكو به 
ترتيب بـــا 342، 204 و 102 واحد 

افزايش بيشترين تأثير مثبت و در مقابل 
نمادهاى بفجر، حكشـــتى و رمپنا به 
ترتيب با 28، 20 و 18 واحد كاهش 
بيشترين تاثير منفى در محاسبه شاخص 
را بـــه نام خود ثبت كردند همچنين 
وبملت، خســـاپا و خودرو پر بيننده 

ترين نمادها بودند.
نمادهاى معامالتى شركت نيروكلر 
(شكلر1)، شركت پگاه آذربايجانغربى
(غشـــاذر1)، شركت مجتمع كشت 
صنعت چين چين(غچين) و شركت 
لنت ترمزايران (خلنت1) متوقف شدند. 
همچنين صنايع خودرويى، شيميايى 
و فلزات اساســـى به ترتيب برترين 
گروهاى بازار بودند، اين درحالى است 
كه همچنان انتظار براى انتشار گزارش
عملكرد آخرين سال 97 شركتهاى 

بزرگ كااليى وجود دارد.
از طرفى انتظار مى رود حركت 
در مدار مثبت بسيارى از شركتها 

همچنـــان ادامه دار باشـــد همين 
چشمانداز موجب سبز پوشى بازار 
در اولين هفته كارى بازار سرمايه در 

سال 98 شد.
همچنين تدپيكـــس در پايان 
معامالت آخريـــن روز كارى هفته 
دوم فروردين با كاهش 76 واحدى 
به رقم 185 هزار و 281 واحد رسيد 
شاخص كل هم وزن با افزايش 283

واحـــدى عدد 35 هزار و 368 واحد 
را نمايش داد و همچنين آيفكس با 
كاهش 8 واحدى روى رقم دو هزار 

و 405 واحد ايستاد.
بـــه گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، روز يازدهم فروردين 
بـــا معامله دو ميليارد و 106 ميليون 
ســـهم  و اوراق مالى در 214 هزار 
و 117 نوبت داد و ســـتد، ارزش كل 
معامالت نقدى بورس تهران به بيش 

از 664 ميليارد تومان رسيد.

مديرعامل تامين سرمايه نوين، 
پيش شـــرط مقابله با ركود را رونق 
توليد دانســـت و گفت: براى رونق 
توليد همچنين بايد بازار فروش كاال و 

خدمات گسترش يابد.
ولى نـــادى قمى در گفتگو با 
پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا) با 
بيان اينكه توسعه بازار فروش كاال و 
خدمات در داخل با محدوديت هايى 
روبه رو اســـت، اظهار داشت: اقتصاد 
كشور وابستگى بااليى به درآمدهاى 
نفتى دارد؛ به نحوى كه رشد اقتصادى 
كشـــور و رشد سرمايه گذارى هاى 
اقتصـــادى رابطه تقريبا يك به يك با 
رشد درآمدهاى نفتى دارد. وى افزود: 
با توجه به خروج آمريكا از برجام و 
تحريم هاى يكجانبه نفتى ، درآمدهاى 
نفتى كاهش يافته و پتانســـيل بالقوه 
حركت نقدينگى فزاينده اقتصاد آزاد 
شـــده به اين ترتيب مدتى است كه 

اقتصاد ايران وارد فاز ركود تورمى شده 
است. كارشناس بازار سرمايه سپس 
با تبيين شرايط ركود تورمى توضيح 
داد: ركود تورمى به شـــرايطى اطالق 
مى شـــود كه افزايش قيمت كاالها و 
خدمات همراه با كاهش عرضه است. 
مديرعامل تامين سرمايه نوين اظهار 
داشـــت: بنا به پيش بينى كارشناسان 
اقتصادى، در ســـال 1398 از سرعت 
رشد تورم كاسته مى شود و در عوض 
ركود اقتصادى ( كاهش توليد كاال و 
خدمات) تعميق مى يابد. نادى قمى در 
عين حال افزود: البته اگر كسرى بودجه 
برآوردى يكصدهزار ميليارد تومانى از 
محل اســـتقراض بانكى تامين شود، 
شاهد جهش تورمى خواهيم بود.  وى 
خاطر نشان كرد: به هر حال اگر مشكل 
اقتصاد در ســـال 1397 مشكل تورم 
بود، مشـــكل اصلى اقتصاد كشور در 
سال 1398 مشكل ركود است براى 

مبارزه با ركود بايد توليد رونق گيرد و 
براى رونق توليد، بازار فروش كاال و 

خدمات بايد گسترش يابد.
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به 
اينكه  توسعه بازار فروش كاال و خدمات 
در داخل دچار  محدوديتهايى است، 
گفت: به غير از موضوعات فرهنگى كه 
نزد ايرانيان، كاال و خدمات خارجى 
با كيفيت تر از همتاى ايرانى آن تلقى 
مى شود و بايد اين تصور به تدريج 
عوض شـــود، قدرت خريد مردم به 
ســـبب دو بحران ارزى سال 1391 و 
سال 1397 به شدت تحليل رفته است.  
وى افزود: پيش بينى مى شود كه در 
ســـال 1398 قدرت خريد عمومى با 
وجود افزايش سطح دستمزدها، كاهش 
بيشترى پيدا كند؛ چرا كه كارشناسان 
اقتصادى معتقدند حركت نقدينگى 
هنوز آثـــار خود را بر قيمت كاال و 

خدمات نشان نداده است.

بازار سرمايه و رونق توليددر سال 98تداوم سبزپوش شدن شاخص هاي بورس
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كاهش هزينه هاي بورساعتماد به معامالت بورس
ســـال 97 بازار سرمايه روزهاى پر 
فراز و نشيبى را سپرى كرد و اكنون از 
چالش ها عبور كرده است با شروع سال، 
نوســـان نرخ ارز آغاز شد و در مقاطعى 
شاهد قيمت گذارى دستورى محصوالت 
با نرخ دالر 4200 تومانى بوديم و اين دو 

فاكتور بيشترين اثر را بر بازار داشت.
مصطفى صفارى مديرعامل شركت 
سبدگردان ســـرمايه ايرانيان ضمن بيان 
مطلب فوق در باره بازار ســـرمايه سال 
97 به (ســـنا)، گفت: نوسان نرخ ارز در 
ارديبهشت باعث شد از يكسو سودآورى بسيارى از شركت هاى صادرات 
محور افزايش داشته باشد و از سوى ديگر ارزش جايگزينى تمام شركت ها 
چند برابر شد. همين موضوعات افزايش قيمت سهام و افزايش سرعت ورود 
نقدينگى به بازار ســـرمايه را رقم زد.  وى ادامه داد: اما در آبان جو روانى 
خروج آمريكا از برجام باعث شد بازار تحت تاثير قرار بگيرد و نوعى بدبينى 
به آينده ايجاد شود از آبان روند رو به رشد بازار متوقف شد اما با انتشار 

گزارش هاى نه ماهه شركت ها مجدداً اميد به بازار سرمايه بازگشت.
مديرعامل شركت ســـبدگردان سرمايه ايرانيان افزود: در حال حاضر 
عملكرد يازده ماهه اكثر شـــركت ها، قيمت ها در بازار ســـرمايه را جذاب 

كرده است.
مصطفى صفارى مهمترين چالش سال 98 بازار سرمايه را نرخ بهره بانكى 
دانســـت و گفت: نرخ بهره بانكى يكى از مهمترين مواردى است كه بازار 
سرمايه همواره از آن متأثر مى شود. كنترل و ثبات نرخ بهره و حتى احتمال 

كاهش آن در سال آينده جذابيت بازار سرمايه را افزايش مى دهد.

سودآورى بازار سرمايه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت ساختماني و عمراني عامري (سهامي خاص)
به شماره ثبت 20871 و شناسه ملي 10100664189

مزايده نوبت دوم فروش پسته خشك

آگهي مزايده دام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان  (سهامي عام)

عملكرد سال مالي منتهي به 1397/9/30
شـركت ارتباطات رهكام ايرانيـان 

QBS

آگهي احياي سند سجلي خانم معصومه قنبري عمراني
نوبت سوم

آگهي فراخوان مالكين محترم اراضي سوهانك
(نوبت دّوم)

آگهى تغييرات شركت هتل بزرگ فردوسى سهامى خاص
 به شماره ثبت 57206 و شناسه ملى 10101022887

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393680) 

آگهى تغييرات شركت مركز آموزشهاى هوائى هما سهامى خاص
 به شماره ثبت 230820 و شناسه ملى 10102718757

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393682) 

آگهى تغييرات شركت كابل البرز سهامى عام
 به شماره ثبت 47659 و شناسه ملى 10100928603

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393686) 

آگهى تغييرات شركت صنايع كابل كرمان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 52172 و شناسه ملى 10100973196

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393673) 

آگهى تغييرات شركت صنايع آب وعمران ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 77999 و شناسه ملى 10101228564

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393670) 

آگهى تغييرات 
شركت ثروت آفرينان آرمان سهامى خاص

 به شماره ثبت 501132 و شناسه ملى 14006314358

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393671) 

آگهى تغييرات
 شركت مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب سهامى خاص

 به شماره ثبت 215326 و شناسه ملى 10102567074

 سـازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(393669)

آگهى تغييرات
 شركت مهندسى ايران ارتباط سهامى خاص

 به شماره ثبت 52201 و شناسه ملى 10100973483

 –

shot blasting
sand blasting

epoxy blasting cement lining

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393672) 

آگهى تغييرات شركت بازرگانى نوآوران پخش آپادانا سهامى خاص
 به شماره ثبت 300889 و شناسه ملى 10103399243

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393674) 

آگهى تغييرات شركت بهين سامان سرزمين سهامى خاص
 به شماره ثبت 164687 و شناسه ملى 10102072657

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393668) 

آگهي مناقصه عمومي
مدت اجرا عنوان پروژهرديف

مبلغ تضمين برآورد(ماه)
(ريال)



سرويس شهرستانها: معاون رئيس جمهوري و رئيس 
ســـازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
گفـــت: از آغاز به كار دولـــت دوازدهم بوم گردي و 
اكوتوريسم در دســـتور كار قرار گرفت و اكنون تعداد 
واحدهاي بوم گردي روستايي در كشور از 1500 واحد 

فراتر رفته است. 
علي اصغر مونسان در حاشيه كارگروه تخصصي 
ميراث فرهنگي، صنايع دســـتي و گردشگري و ستاد 
اجرايي خدمات سفر خراسان رضوي در مشهد افزود: 
قرار بود 400 واحد بوم گردي در ابتداي كار دولت را به 
2 هزار واحد برسانيم كه اين رقم اكنون از 1500 واحد 
عبور كرده و موجب كمك به رونق روستاهاي كشور 

شده است. 
وي اظهار داشـــت: اين حركت كه اشـــتغالزايي 
خوبي براي روستاها داشته است تداوم خواهد داشت و 
اميدواريم بتوانيم تعداد واحدهاي بوم گردي را تا پايان 

كار دولت دوازدهم به 2 هزار واحد برسانيم. 
وي از حمايت هاي مجلس و دولت در تصويب 
قوانين در اين حوزه خبر داد و گفت: در اين راســـتا 
ســـه هزار و 800 ميليارد تومان وام اشتغال در بخش 
گردشگري روستايي در نظر گرفته شده كه 50 درصد 
آن به صنايع دســـتي و بقيه به بخش گردشگري تعلق 

مي گيرد. 
 * افزايش اقامت مسافران  

معاون رئيس جمهوري افزود: از 28 اسفندپارسال 
تاپنجشنبه هفته پيش بيش از 74 ميليون نفرشب اقامت 
در كشور ثبت شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته 6 درصد افزايش داشته است.   وي اظهار داشت: 
در سه روز نخست ســـفرهاي نوروزي رشد اقامت 
مسافر بيش از 23 درصد بود و اين روند حركت رو به 
رشدى داشت كه براساس پيش بيني ها رشد 25 درصدي 

را تا پايان تعطيالت انتظار داشتيم. 
او گفت: با توجه به بارش هاي اخير و هشدارهاي 
ادارات مديريت بحران در اســـتان ها، روند رو به رشد 

سفرها و اقامت مسافران كنترل شد و كاهش پيدا كرد. 

مونسان افزود: اگر بارندگي و مسايل بعدي مربوط 
به آن رخ نمي داد، امســـال نوروز متفاوتي را در حوزه 
سفرها تجربه مي كرديم كه اميدواريم سال 98 روند رو به 

رشد سفرها ادامه داشته باشد.    
رئيس ســـازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشـــگري در كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري و ستاد اجرايي خدمات سفر 
خراسان رضوي افزود: تفاوت نرخ ارز در سال گذشته 

براي صنعت گردشگري كشور درآمدهاي چند برابري به 
وجود آورد و كمك شاياني به اين حوزه كرد. 

  مونسان افزود: همه بخش هاي اقتصادي بايد ارزها 
را در سامانه نيما بياورند و البته بخش گردشگري نيز 
همكاري الزم را با بانك مركزي در اين خصوص انجام 

داد و توانست بهره خوبي در اين بخش ببرد.  
وي اظهار داشت: سال 97 سال خوبي بود و به رغم 
مشكالت اقتصادي در كشور، بخش گردشگري سال 
خوبي را تجربه كرد و پر رونق به پيش رفت به طوري كه 
درصد اشغال هتل ها مطلوب بود و تالش بسيار نيز براي 

حمايت از بخش گردشگري انجام شد. 
او گفت: با توجه به فشارهاي اقتصادي و مشكالتي 
كه احتماال آمريكايي ها امسال براي كشور ايجاد كنند، 
حركت رو به جلو صنعت گردشگري مي تواند كمك 
شاياني براي اقتصاد كشور و رونق بخش هاي مختلف 

توليدي باشد. 
مونســـان به 2 مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
اشـــاره كرد و افزود: قانون تغيير كاربري اراضي براي 
استفاده در بخش گردشگري موجب شد معافيت هاي 
خوبي از دولت براي اينگونه فعاليت ها اخذ شود كه با 
وجود برخي مشـــكالت با جهاد كشاورزي آيين نامه 
اجرايي آن نيز اخذ شـــد و به تصويب هيات دولت 

رسيد. 
وي اظهار داشت: همچنين مجلس شوراي اسالمي 
مصوبه ديگري در حمايت از صنايع دستي به تصويب 
رســـاند كه در اين حوزه مي تواند به رونق اين صنعت 

كمك كند. 

99 شنبه 17 فروردين  1398 ـ   30 رجب  1440ـ    6 آوريل 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27250اخبار شهرستانها

رونمايي از مستند چهل سند و مجموعه چهل زاد 
در سيستان وبلوچستان 

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: نخستين مستند و مجموعه دستاوردهاي 
40 ساله انقالب اسالمي در سيستان و بلوچستان با عنوان «چهل سند» و «چهل 

زاد» با هدف تبيين عملكرد دستگاه ها در حوزه آباداني استان رونمايي شد. 
معاون هماهنگي و امور عمراني استانداري سيستان و بلوچستان در اين 
مراسم كه با حضور شماري از مسئوالن در محل دانشكده دندانپزشكي زاهدان 
برگزار شد، گفت: تبيين دستاوردهاي 40 ساله انقالب آن هم به طور كتبي و 
مستند از جمله كارهاي مهم و تاثير گذار در شناخت نسل جوان از خدمات 
انقالب اســـت.  باقركرد ادامه داد: بايد شرايط قبل و بعد از انقالب اسالمي و 
كارهايي كه در اين مدت انجام گرفته است به درستي بيان شود چراكه نسل 
جوان امروزي به دانســـتن اين مطالب نياز دارد.    وي ادامه داد: 22 سند از 40 

سالگي انقالب اسالمي آماده و 18 سند ديگر در دست اتمام است. 
مديركل صدا و سيماي سيستان و بلوچستان هم اظهار داشت: مجموعه 
مستند «چهل سند» حاصل زحمات مديران در چهل سالگى پيروزي انقالب 

اسالمي را به نمايش گذاشته است. 
محمود دولت كردستاني با بيان اين كه امروزه دشمن تالش دارد با كمرنگ 
نشان دادن خدمات نظام مردم را نسبت به انقالب نااميد كند، تاكيد كرد: ايجاد 

چنين برنامه هايي عاملي مهم در خنثي كردن توطئه هاي دشمنان است. 
اجراي طرح ملي مديريت انرژي 
در استان چهار محال و بختياري 

شهركردـ  خبرنگار اطالعات: شركت توزيع نيروي برق چهارمحال و بختياري 
در راستاي اقتصاد مقاومتي و دستيابي به شبكه هوشمند و سيستم هاي نوين ثبت 
انرژي، با حضور در طرح ملي فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي 
كه به اختصار «فهام» ناميده مي شود، اقدام به نصب 5300 دستگاه كنتور هوشمند 

فهام در سطح استان كرده است.
مهندس مجيد فرهزاد؛ مديرعامل توزيع برق چهار محال و بختياري با اعالم 
اين خبر افزود: اين طرح از نيمه دوم سال 95 در سطح استان آغاز شده است و 
در آن نصب 5500 دستگاه كنتور هوشمند در برنامه اين شركت قرار گرفته كه 
در حال حاضر از اين تعداد، 5300 دستگاه در بخش انشعابات ديماندي نصب 
شـــده است. در سال جديد نيز نصب 3000 دستگاه كنتور هوشمند ديگر در 
انشعابات زير 30 كيلو وات پيش بيني شده است كه در 2 فاز اجرايي خواهد شد. 
 وي فراهم شدن بستر مناسب اصالح الگوي مصرف، خوانش مكانيزه كنتور و 
كاهش دخالت و خطاي نيروي انساني، كاهش تلفات غيرفني و مشخص سازي 
و نظارت بر تلفات فني شبكه توزيع، كنترل و رديابي دستكاري هاي غيرمجاز 
از راه دور و افزايـــش كيفيت خدمات را از جمله آثار مثبت اجراي اين طرح 

بيان كرد. 
 200كيلو وات پنل نيروگاه خورشيدي 
در شهرستان دشتي وارد مدار توليد شد  

كاكي- خبرنگار اطالعات:   با افتتاح 2 نيروگاه خورشيدي 100كيلوواتي 
با مشاركت 24ميليارد ريالي بخش خصوصي، 2000 كيلو وات پنل نيروگاه 

خورشيدي در دشتي وارد مدار توليد شد.
 عبدالكريم گراوند، استاندار بوشهر در مراسم افتتاح نيروگاه هاي برق 
خورشيدي در شهرك صنعتي خورموج با بيان اينكه استفاده از انرژي هاي 
نو و پاك بايد نهادينه شود اظهار كرد: از سرمايه گذاري براي توليد برق 
خورشيدي در اســـتان حمايت مي كنيم و دستگاه هاي مرتبط در فرايند 

سرمايه گذاري بايد شرايط را تسهيل و تسريع كنند.
گراوند برشناسايي عرصه هاي مناســـب براي تاسيس و احداث 
نيروگاه هاي خورشـــيدي تاكيد كرد و گفت: استان بوشهر با توجه به 
موقعيت خاص جغرافيايي، ظرفيت خوبي براي توسعه طرح هاي نيروگاه 
خورشـــيدي دارد واين نيروگاه ها در اقتصاد پايدار نقش مهمي دارند و 
بنابراين از سرمايه گذاران در عرصه توليد برق نيروگاه خورشيدي حمايت 

ويژه مي شود و خريد تضميني توليدات آنان مورد توجه قرار مي گيرد.
استاندار بوشهر با تاكيد بر ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي در شهرها و 
روستاهاي استان بوشهر گفت: سرمايه گذاري در اجراي طرح هاي نيروگاه 
خورشيدي ضمن اثرات اجتماعي و مردمي در حوزه معيشت خانوارها به 

ويژه مددجويان دستگاه هاي حمايتي نقش اثربخشي را ايفا مي كند.
گراوند با تشكر از شركت توزيع نيروي برق و سرمايه گذار ايجاد 
نيروگاه خورشيدي خورموج خاطرنشان كرد: اين سرمايه گذاري موفق 

سبب رونق و انگيزه آفريني براي ديگر سرمايه گذاران مي شود.
در اين مراسم 2 واحد نيروگاه برق خورشيدي در شهرستان دشتي با 
ظرفيت توليد 200 كيلو وات برق خورشيدي در شهرك صنعتي خورموج 
شهرستان دشتي افتتاح شد. اين واحدها با سرمايه گذاري 24 ميليارد ريالي 

بخش خصوصي احداث شده است.  

كاهش انشعاب هاي برق غيرمجاز در كميجان
اراك- خبرنگاراطالعات: مدير توزيع برق كميجان از كاهش چشم گير 

انشعاب هاي برق غيرمجاز در اين شهرستان خبر داد.
ســـيد رضا مهاجراني افزود: در چند سال اخير با تالش هاي انجام شده 
تعداد انشعاب هاي غير مجاز مشهود از 1500 فقره به كمتر از 100 فقره انشعاب 

غيرمجاز مشهود كاهش يافته است. 
وي ادامه داد: كاهش تعداد انشـــعابات غيرمجاز در هدر رفت انرژي 
و خسارات ناشي از آن بســـيار موثر است و در ضمن مي توان از هزينه هاي 

صرفه جويي شده براي اجراي برنامه هاي توسعه اي استفاده كرد.
وي تسريع در نصب اسپيســـر و تكميل نصب اسپيسر در نقاط آلوده 
وتبديل 160كيلومتر شبكه سيمي به كابل خودنگهدار را از اقدامات انجام شده در 
زمينه كاهش تلفات برشمرد. مديرتوزيع برق كميجان با بيان اينكه تا كنون بيش 
از يك ميليارد تومان صرفه جويي در حوزه طرح و اجراي پروژه ها در سال 97 
انجام شده است، افزود: بازيافت بيش از 500 اصله تير سيماني و پايه هاي فلزي 
در كنار ساير اقالم شبكه از اقدام هاي مهم انجام شده درشهرستان كميجان بوده 
است. وي گفت: در حوزه ايمني و كاهش كانون خطرها با شناسايي 106 مورد 
كانون خطر باقيمانده شامل در باز تابلوها، پايه چراغ ها و... اقدام اصالحي در بازه 

زماني يك ماهه انجام شده است.
وي گفت: همه اطالعات شبكه فشار متوسط و پست ها و بيش از هشتاد 
درصد از اطالعات شبكه فشار ضعيف در نرم افزار  GIS  وارد شده و در حال 
اصالح و به روز رساني است و شهرستان كميجان در زمره شهرستان هاي پيشرو 

در استان در اين حوزه قراردارد.
وي ساخت يك دستگاه چرخ گردان دستي جهت باز و بسته كردن انواع 
كابل و سيم براي بهبود كيفيت اجرا در پروژه ها و افزايش طول عمر مفيد شبكه 

را از ديگر فعاليت هاي انجام شده توسط اين شركت برشمرد.
دستگيري سارقان سابقه دار مسلح در زرنديه

* جانشـــين فرماندهي انتظامي زرنديه از دستگيري 4 سارق سابقه دار 
مسلح در عمليات ماموران كالنتري 13 اين شهرستان خبر داد.

ســـرهنگ مهدي مهدويان افزود: از سارقان، دو قبضه سالح گرم، يك 
دســـتگاه خودرو و 5 پالك خودرو سرقت شده كشف شد و آنان به 5 فقره 
ســـرقت موبايل در تهران هم اعتراف كردند.  وي ادامه داد: تيمي از ماموران 
گشت انتظامي كالنتري 13 شهرستان در يكي از محورهاي مواصالتي به يك 
دستگاه خودروي سواري پرايد ظنين شدند و در استعالم انجام شده، مشخص 

شد كه اين خودرو از شهرستان «اسالم آباد» سرقت شده است.  
وي اضافه كرد: با برنامه ريزي عملياتي پليس، خودرو با 4سرنشـــين آن 
متوقف شـــد و در بازرسي از آن 2 قبضه كلت به همراه تعدادي تير جنگي و 
تعدادي اقالم ممنوعه ديگر و 4 پالك خودرو كه از شهرستان اسالم شهر سرقت 

شده بود، كشف شد. 
اين مقام انتظامي گفت: با دستگيري سرنشينان خودرو و انتقال آنان به يگان 
انتظامي و در بررسي سوابق آنان مشخص شد كه هر چهار نفر آنان، از سارقان 

سا بقه دار هستند. 
كشف 8 كيلوگرم هروئين و دستگيري 4 قاچاقچي 
*   4 قاچاقچي مواد مخدر دستگير شدند و 8 كيلوگرم هروئين در 
عمليات مشـــترك ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان مركزي و 

شهرستان ساوه از آنان كشف شد  . 
 فرمانده انتظامي ساوه در اين باره گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد 
مخدر اين شهرستان در همكاري مشترك با پليس مبارزه با مواد مخدر 
استان مركزي از جابه جايي مقاديري مواد مخدر توسط چند قاچاقچي 
مطلع شدند   . سرهنگ پرويز اسدي با اشاره به برنامه ريزي عملياتي پليس 
در شناسايي و دســـتگيري قاچاقچيان مواد مخدر افزود:  با برنامه ريزي 
عملياتي صورت گرفته، زماني كه اين افراد با 2 دستگاه خودرو سواري در 
حال انتقال مواد مخدر از محورهاي مواصالتي شهرستان بودند، شناسايي 

و در عملياتي دستگير شدند  .
  شكارچي غيرمجاز در نيشابوربه دام افتاد

نيشـــابور- خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي نيشابور از شناسايي و 
دستگيري يك شكارچي غير مجاز در اين شهرستان خبر داد. 

سرهنگ حســـين دهقان ور گفت: در پي كسب خبري مبني بر شكار 
غيرمجاز توسط فردي سودجو در محدوده يكي از روستاهاي بخش سرواليت 
شهرستان نيشابور، پيگيري موضوع در دستور كار مأموران پاسگاه انتظامي عبداهللا 

گيو بخش سرواليت اين فرماندهي قرار گرفت. 
وي افزود: مأموران انتظامي پس از بررســـي خبر و اطمينان از صحت 
موضوع و پـــس از هماهنگي با مقام قضايي به همـــراه مأموران حفاظت 
محيط زيست متهم را دستگير و در بازرسي از مخفيگاهش يك رأس قوچ كوهي 

ذبح شده هم كشف كردند. 

مونسان:1500 واحد بوم گردي دركشور راه اندازي شده است

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: طي 
احكام جداگانه اي از ســـوي دكتر 
مجتبي شريعتي نياسر معاون آموزشي 
وزارت علـــوم، تحقيقات و فناوري 
در شوراي گسترش و برنامه ريزي 
آموزش عالي، 13 عضو هيات هاي 
علمي دانشگاه تبريز به عنوان اعضاي 
كارگروه رشته هاي تخصصي منصوب 

شدند. 
 طي اين احـــكام دكتر بابك 
قنبرزاده عضو هيات علمي دانشكده 
كشاورزي به عضويت در كارگروه 
تخصصي صنايع غذايي، دكتر بهروز 
ســـاري صراف عضو هيات علمي 
دانشكده جغرافيا و علوم محيطي به 
عضويت در كارگروه تخصصي علوم 
جغرافيايي، دكتر حسين جانمحمدي 
عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي 

به عضويت در كارگروه تخصصي 
علوم دامي، دكتـــر داود محمدزاده 
جسور عضو هيات علمي دانشكده 
فيزيك به عضويـــت در كارگروه 
تخصصي فيزيك، دكتر سيد حسين 
حسيني عضو هيات علمي دانشكده 
مهندسي برق به عضويت در كارگروه 
تخصصي برق، دكتر سيدابوالقاسم 
محمدي عضو هيات علمي دانشكده 
كشاورزي به عضويت در كارگروه 
تخصصي به نژادي وبيوتكنولوژي، 
دكتر سيدعلي اشرف صدرالديني عضو 
هيات علمي دانشكده كشاورزي به 
عضويت در كارگروه تخصصي علوم 
و مهندسي آب، دكتر شاهين اوستان 
عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي 
به عضويت در كارگروه تخصصي 
خاك شناســـي، دكتر شـــمس اهللا 

عبداهللا پور عضو هيات علمي دانشكده 
كشاورزي به عضويت در كارگروه 
تخصصي ماشـــين هاي كشاورزي، 
دكتر قادر دشتي عضو هيات علمي 
دانشكده كشاورزي به عضويت در 
كارگروه تخصصي اقتصاد و ترويج 
كشاورزي، دكتر محمدرضا شبگرد 
عضو هيات علمي دانشكده مكانيك 
به عضويت در كارگروه تخصصي 
مكانيك، دكتر محمدعلي متفكرآزاد 
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد 
و مديريت بـــه عضويت كارگروه 
تخصصي علوم اقتصـــادي و دكتر 
مصطفي شهرآئيني عضو هيات علمي 
دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي به 
عضويت در كارگروه تخصصي فلسفه 
وزارت علـــوم، تحقيقات و فناوري 

منصوب شده اند. 

اروميه-خبرنگاراطالعات: 63 هزار متر مربع فضاي 
مازاد آموزشي در آذربايجان غربي شناسايي شد. 

استاندار آذربايجان غربي در نهمين جلسه شوراي 
آموزش و پرورش اســـتان گفت:ضوابـــط قانوني در 
تجاري سازي بخشي از فضاهاي آموزش و پرورش بايد 

رعايت شود. 
محمد مهدي شهرياري در رابطه با دستور كار جلسه 
با موضوع آيين نامه اجرايي ســـاماندهي و بهينه سازي 
كاربري بخشي از امالك و فضاهاي آموزش و پرورش 
گفت: هدف از اين آيين نامه، اســـتفاده بهينه از امكانات 
موجـــود در آموزش و پـــرورش در جهت درآمدزايي 
براي تكميل فضاهاي نيمه تمام و ايجاد فضاهاي جديد 
آموزشي اســـت.    وي افزود: براي اين موضوع، مدارسي 
بايد در نظر گرفته شوند كه فضاي مازاد در اختيار دارند 
و طوري نباشد كه تغيير كاربري، منجر به كاهش فضاي 

تفريحي دانش آموزان شود. 
شـــهرياري در ادامه در خصوص ساخت مدارس 
استثنايي در استان گفت: بر اساس نيازسنجي هاي انجام 

گرفته، 14 واحد آموزش استثنايي براي استان مورد نياز 
است كه از ابتداي ســـال 98، ساخت اين 14 واحد در 
استان آغاز مي شود و اميدواريم تا پايان شهريور ماه، به 
بهره برداري برسند.  استاندار آذربايجان غربي همچنين با 
تخصيص 540 ميليون تومان به مراكز آموزش استثنايي 
در اســـتان براي خريد تجهيزات و امكانات مورد نياز 

موافقت كرد. 
مديركل آموزش و پرورش آذربايجان غربي نيز در 
اين جلسه گفت: 63 هزار متر مربع فضاي مازاد آموزشي 
در استان براي تغيير كاربري و نيز تجاري سازي با هدف 
درآمدزايي شناسايي و معرفي شده است. ابراهيم محمدي 
با بيان اينكه اين فضاها اغلب در مسير خيابان هاي اصلي 
و پرتردد قرار دارد، افزود: در صورتي كه مراحل قانوني 
آنها طي شود و به تاييد كميسيون ماده 5 برسد، اقدامات 
الزم درباره آنها انجام مي شود.  وي افزود: با تجاري سازي 
بخشـــي از محدوده هاي برخي مدارس كه فضاي مازاد 
بسيار دارند، مي توان درآمد مناسبي براي اين نهاد با هدف 

تامين برخي نيازها كسب كرد. 

انتصاب 13 استاد دانشگاه تبريز به عضويت در 
كارگروه هاي تخصصي وزارت علوم

تخصيص اعتبارات ويژه به فرمانداري شاهرود

شناسايي 63 هزار متر مربع فضاي مازاد آموزشي 
در آذربايجان غربي

شاهرودـ  خبرنگار اطالعات: معاون عمراني 
فرماندار شـــاهرود با اعالم اين  كه يك ميليارد 
تومان اعتبار جديد بـــه مجموعه فرمانداري اين 
شـــهر واريز شده اســـت گفت: توزيع اين مبلغ 
در سطح بخش ها و روســـتاهاي فاقد دهياري 

خواهد بود.
حسن تركماني در جلسه كميته برنامه ريزي 
شـــاهرود با بيان اين كه از محل اعتبارات ماليات 
بر ارزش افزوده براي هزينه در مناطق عشـــايري 
روستاهاي فاقد دهياري در دو مرحله اعتبارات به 
فرمانداري واريز و توزيع  شده است، اضافه كرد: 
برخي دستگاه هاي اجرايي اين اعتبارات را هزينه 

كردند و اما برخي ديگر هنوز اقدامي انجام ندادند 
كه برخالف روتيـــن اعتبارات كميته برنامه ريزي 
اين مبلغ به صورت اوراق نيســـت بلكه نقدي 

است.
او با اشاره به اين كه با مكاتبات انجام گرفته 
ديوان محاسبات چنانچه دستگاه ها تعهدات خود 
را انجام ندهند اعتبارات آن ها برگشـــت خواهد 
خورد، ابراز داشت: دستگاه هاي اجرايي مانند آب و 
فاضالب روستايي، امور عشاير و بنياد مسكن اگر 
كار را انجام ندهند مبلغ اعتبارات آن ها عودت داده 
 شده و به دستگاه هاي اجرايي كه كار انجام دادند 

تخصيص خواهد يافت. 

تركماني با بيان اين كه بخشـــداران موظف 
هستند پيگيري هاي الزم را براي توزيع اعتبارات 
كميته برنامه ريزي شهرســـتان انجام دهند، افزود: 
سر جمع اعتبارات توزيع  شـــده يك ميليارد و 
745 ميليون تومان را شامل مي شود كه امور عشايري 
مبلغ خود را هزينه كرده اما امور آب و بنياد مسكن 

هنوز مستندات الزم را ارائه نكرده اند.
وي گفت: اخطاريه كميته برنامه ريزي مبني 
بر اين است كه اگر تا يك هفته ديگر دو دستگاه 
مذكور وضع خود را تعيين تكليف نكنند، قطعاً اين 
اعتبارات جابه جا شده و به دستگاه هاي اجرايي نظير 

امور عشايري اعطا مي شود. 

ابالغ اينترنتي 79 درصد اوراق قضايي 
در استان گلستان

گرگان - خبرنگار اطالعات: 79درصد اوراق قضايي در اســـتان گلستان به 
صورت اينترنتي ابالغ مي شود. 

هادي هاشميان رئيس كل دادگستري استان گلستان با اعالم اين خبر افزود: در 
ابالغ الكترونيك، برگه ابالغ به محل كار يا زندگي افراد ارسال نمي شود.   وي گفت: 
ماهانه به صورت ميانگين 240 هزار برگه ابالغيه در محاكم استان گلستان صادر 
مي شود كه ساالنه به بيش از 2ميليون و 400 هزار برگه مي رسد و با ابالغ اينترنتي، 
عالوه بر صرفه جويي در مصرف كاغذ، سرعت و دقت ابالغ اوراق قضايي نيز 
بيشتر مي شود.    هاشميان افزود: مراجعان به دادگستري ها موظفند در دفاتر خدمات 
الكترونيك قضايي و يا دادگستري ها در سامانه ثنا ثبت نام كنند تا ابالغ الكترونيك 
اينترنتي براي آنان ارسال شود، حتي كساني هم كه در دادگستري پرونده ندارند، هم 

مي توانند با مراجعه به دادگستري ها، رايگان در اين سامانه ثبت نام كنند. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

 آگهى تغييرات شركت دايا به آرا سهامى خاص 
به شماره ثبت 186885 و شناسه ملى 10102289397 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/10/15 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : موسســـه حسابرسى و خدمات مديريت اديب به شـــماره ثبت 2837 و شناسه ملى 
10100150569 به ســـمت بازرس اصلى و آقاى وحيد عجمى به شماره ملى 0070170878به 
ســـمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زيان 

شركت منتهى به سال 96 مورد تصويب قرار گرفت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390438) 

 آگهى تغييرات
 شركت بانژ پترو سهامى خاص 

به شماره ثبت 459632 و شناسه ملى 14004358325 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/21 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : على اصغر مهدى زاده كد ملـــى 4689043140 مديرعامل و 
عضو هيات مديره و احســـان مهدى زاده كدملـــى 1160064921 رئيس 
هيات مديره و عضو هيات مديره و مسعود مهدى زاده كد ملى 1160142416 
نايب رئيس هيات مديره و عضو هيات مديره انتخاب گرديدند حدود اختيارات 
مديرعامل بشرح ذيل تعيين وتفويض گرديد: - نمايندگى شركت در برابر 
اشـــخاص حقيقى و حقوقى . - اتخاذ تصميم درخصوص افتتاح حساب و 
استفاده از آن به نام شركت نزد بانك ها و موسسات . - تعيين وكيل با حق 
توكيل به غير و نماينده قضايى و عزل آنها و تفويض اختيارات الزم براى امر 
دادرسى در تمام مراجع به محاكم بدوى ، تجديد نظر، فرجامى و ديوانعالى 
كشور و صدور مجوز پرداخت حق الوكاله ، حق المشاوره ، و پرداخت دستمزد 
كارشناس رسمى ، مطالبة خسارات ، و اقدام در امور حقوقى و كيفرى مربوط 
به شركت با رعايت مفاد اساســـنامه . - دريافت مطالبات شركت و پرداخت 
ديـــون . - عقد هرنوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فســـخ و اقاله آن در مورد 
خريد اموال منقول و ماشين آالت و مناقصه و مزايده و غيره كه جزء موضوع 
شركت باشد طبق مقررات اساســـنامه وحاكم بر شركت . امضاء كليه اسناد 
واوراق بهاداروقراردادهـــاى تعهد آور با امضـــاء مديرعامل ويكى از اعضاى 
هيات مديره به همراه مهرشركت وامضاء مكاتبات عادى با امضاء مديرعامل يا 

اشخاص مجاز از طرف وى معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390439)

 آگهى تغييرات شركت چشم خانه سهامى خاص 
به شماره ثبت 180266 و شناسه ملى 10102224794 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران ، شهرســـتان تهران ، بخش مركزى ، 
شهر تهران، كاووســـيه ، كوچه تالش ، خيابان شـــهيد مصطفى والى نژاد ، پالك 24- ، طبقه زير 
زمين ( منفى يك ) كد پستى1969853831 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390434) 

 آگهى تغييرات شركت ارتباطات رهكام ايرانيان سهامى خاص 
به شماره ثبت 358190 و شناسه ملى 10104033840 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/09/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : شركت گســـترش الكترونيك مبين ايران به شناسه ملى 10103492170 و شركت 
مبين وان كيش به شناســـه ملى 10980196817 و شركت توســـعه ارتباطات جامع مبين به 
شناسه ملى 10320673350 به عنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390431) 

 آگهى تغييرات شركت بانژ پترو سهامى خاص 
به شماره ثبت 459632 و شناسه ملى 14004358325 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى على اصغر مهدى زاده 
به شـــماره ملى 4689043140 و آقاى احســـان مهدى زاده به 
شماره ملى 1160064921 وآقاى مسعود مهدى زاده به شماره ملى 
1160142416 بعنوان اعضاى اصلى هيات مديره براى مدت دوسال 
انتخاب گرديدند. موسسه حسابرسى ســـپند تدبير نيكان شناسه 
ملى 10320564987 بعنوان بازرس اصلى و ناصر سلطانى بلداجى 
كد ملى 6299822971 بعنوان بازرس على البدل براى ســـال مالى 

منتهى به 97/12/29 شركت تعيين گرديد .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390435)

 آگهى تغييرات 
شركت سيما سالمت تامين ايرانيان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 89677 و شناسه ملى 10101340524 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/18 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : آقاى محمد شـــريعتى با شـــماره ملى 0046944362 به نمايندگى شركت 
توليد مواداوليه داروپخش ســـهامى عام به شناســـه ملى 1010172506به عنوان 
رئيس هيئت مديره و . آقاى رسول فرج زاده پيشجارى باشماره ملى0051370247به 
نمايندگى شـــركت ســـرمايه گذارى دارويى تامين ســـهامى عام به شناسه ملى 
10102543204بـــه عنوان نايب رئيس هيات مديره ومديـــر عامل تعيين منصوب 
گرديدند. آقاى توحيدعظيمى با شـــماره ملى 5059905756به نمايندگى شركت 
داروپخش سهامى عام به شناســـه ملى 10100835286به عنوان عضو هيئت مديره 
تعيين منصوب گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهاداروتعهد آورشركت به امضاءمديرعامل 
ويكى از اعضاى هيئت مديره ودرصورت نبود مديرعامل با امضاى دو عضو هيئت مديره 
به همراه مهر شـــركت داراى اعتبار ميباشد. وهمچنين اســـناد ومكاتبات عادى با 
امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت ودرغياب مدير عامل با امضاى يكى از اعضاى 

هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390433) 

 آگهى تغييرات شركت رايان پترو آزمون سهامى خاص 
به شماره ثبت 284801 و شناسه ملى 10103207420 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : موضوع شركت به شـــرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد: بازرسى و نمونه بردارى كليه كاالهاى داخلى، وارداتى و 
صادراتى، ارائه خدمات فنى و مهندسى، بازرسى انطباق با استانداردهاى اجبارى 
در داخل و خارج از كشور، بازرسى فنى و كنترل كيفيت در كليه مراحل طراحى، 
خريد و تامين ، ساخت، قبل از حمل ، نصب و بهره بردارى ، نگهدارى و تعميرات 
تجهيزات و دستگاه ها به صنايع هيدروكربورى ، نفت، گاز، پتروشيمى، خطوط 
انتقال ، صنايع معدنى و ســـاختمانى، صنايع فوالد ، نيروگاه ها ، صنايع خودرو ، 
صنايع غذايى و كشاورزى و ســـاير صنايع در داخل و خارج از كشور، بازرسى 
فنى اقالم و تجهيزات و ابزار درگردش حفارى ، بازرسى برمبناى ريسك، پايش 
و كنترل خوردگى، حفاظت كاتـــدى ، مديريت خوردگى ، خدمات آزمايش هاى 
غير مخرب پيشرفته، پرتونگارى صنعتى ، بازرســـى سازه هاى فلزى ، مهندسى 
جوش، شناســـايى و انتخاب مواد ، بررسى علل تخريب ، بازرسى جوش ، بازرسى 
مخازن تحت فشـــار و مخازن و سيلندرهاى ذخيره و مخازن حمل مواد گازى و 
نفتى و كپسول اطفاء حريق ، مديريت يكپارچگى دارايى ها ، مديريت يكپارچگى 
خطوط لوله ، ارزيابى مناســـب بودن براى سرويس دهى ، بازرسى كمى و كيفى 
محموله هاى نفت ، مواد نفتى و پتروشيمى ، كاليبراسيون مخازن و كاليبراسيون 
سيستم هاى اندازه گيرى، بازرسى مواد معدنى ، كانى هاى فلزى و غير فلزى، مواد 
خام، مصالح ساختمانى، بازرسى كاالهاى صنعتى همچون تجهيزات كارخانه اى، 
مكانيكى، الكتريكى، ابزار دقيق، مخابرات، پزشكى و آزمايشگاهى ، صنايع فلزى ، 
تجهيزات شهربازى ، باالبرها ، آسانسور ، جرثقيل، ليفتراك، پله برقى ، ماشين آالت 
ســـبك و سنگين و انواع شـــناورها و قطعات يدكى آنها ، بازرسى مواد غذايى و 
داروئى و انواع كاالهاى مصرفى و متعلقات آن ها، منسوجات، محصوالت پليمرى 
و شيميايى و سلولزى، مصنوعات فلزات گران بها، لوازم برقى و غيربرقى خانگى 
و اجزاء و ملحقات آنها، برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى بازرسى و كنترل 
كيفيت منجر به تأييد صالحيت، تامين نيروى انسانى متخصص و ماهر بازرسى، 
ارزيابى تأمين كنندگان و سازندگان، مشاركت در تهيه و تدوين و نشر و ترويج 
دستورالعمل ها و استانداردهاى بازرسى و كنترل كيفيت ، اخذ وام و تسهيالت 
ريالى و ارزى از كليه بانك ها و موسسات اعتبارى داخلى و خارجى، شركت در 
مناقصات و مزايدات و نمايشگاه هاى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى نمايندگى 
شركت هاى معتبر داخلى و خارجى و ايجاد شعب و نمايندگى در سراسر ايران و 

جهان درصورت نياز پس از اخذ مجوزهاى الزم 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390437) 

 آگهى تغييرات شركت گروه توسعه خدمات مديريت بصير با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 12632 و شناسه ملى 10100487076 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/10/04 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : اعضاى هيأت مديره براى مدت نامحدود به شرح ذيل تعيين شدند:ـ  آقاى محمدصادق مفتح به 
شماره ملى 0383551447ـ  آقاى مجيدرضا داورى به شماره ملى 3256668194ـ  آقاى محمدرضا 
 فرزين به شـــماره ملى 6199326261ـ  آقاى سيد حسين نشاط وحيد به شماره ملى 0062437194 

ـ آقاى مصطفى شهريارى به شماره ملى 5419531909 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390430) 

 آگهى تغييرات
 شركت خدمات بيمه اى مسكن مهر آرمان شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 431681 و شناسه ملى 10320833276 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/30 و مجوز شماره 1/97/7741 
مورخه 97/9/28 بيمـــه آرمان تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : خانم رويـــا صميمى نژاد 
بشماره ملى 0322700108 به نمايندگى از شركت عمرانى مسكن گستر به شناسه ملى 
10100309060 بجاى آقاى غالمرضا مثنوى جهت عضويت در هيئت مديره شركت براى 
مابقى دوره ى تصدى هيئت مديره انتخاب گرديد بنابراين آقاى احمدرضا كريمى اشـــنى 
به شـــماره ملى 0062863517 به عنوان رئيس هيات مديره -آقاى عمادالدين فرمهينى 
فراهانى به شـــماره ملى 0073424048 به عنوان مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره - 
خانم رويا صميمى نژاد به شماره ملى 0322700108 به عنوان عضو هيات مديره انتخاب 
گرديد . - كليه اوراق و اسناد تعهد آور مالى و قرارداد ها و چك و سفته با امضاء مديرعامل 
و يكى از اعضاء هيئت مديره همراه مهر شـــركت و در غياب مديرعامل با امضاء دو عضو 
هيات مديره با مهر شـــركت و اوراق عادى و ادارى با امضـــاء مديرعامل يا يكى از اعضاى 
هيئت مديره همراه مهر شركت معتبر است - حدود اختيارات مديرعامل اجراى مصوبات 

هيئت مديره تعيين گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390432) 

 آگهى تغييرات
 شركت گروه توسعه خدمات مديريت بصير با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 12632 و شناسه ملى 10100487076 
 به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/10/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
ـ آقاى محمدصادق مفتح به شـــماره ملى 0383551447 به ســـمت رئيس هيأت 
مديره و آقاى مجيدرضا داورى به شـــماره ملى 3256668194 به سمت نايب رئيس 
هيأت مديره و آقاى محمدرضا فرزين به شـــماره ملى 6199326261 به ســـمت 
عضو هيأت مديره و مديرعامل و آقاى ســـيد حسين نشـــاط وحيد به شماره ملى 
0062437194 به سمت عضو هيأت مديره و آقاى مصطفى شهريارى به شماره ملى 
5419531909 به سمت عضو هيأت مديره اعضاى هيأت مديره و مدير عامل انتخاب 
شدند كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، از قبيل چك، سفته و قراردادها با امضاى 
مديرعامل و يكى از اعضاى هيأت مديره به همراه مهر شركت و در غياب مديرعامل با 
امضاى دو نفر از اعضاى هيأت مديره و مهر شركت و مكاتبات و اوراق عادى با امضاى 
مديرعامل و مهر شـــركت و در غياب وى با امضاى يك نفر از اعضاى هيأت مديره و 

مهر شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (390429)

 آگهى تغييرات شركت سايپا ديزل شركت سهامى عام  به شماره ثبت 9863 و شناسه ملى 10100405629 
به اســـتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ســـمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: -آقاى حسين خضرى 
با كد ملى 4323368038 به عنوان نماينده مركز تحقيقات و نوآورى صنايع خودرو ســـايپا (ســـهامى خاص) شناسه ملى10101443110 به سمت مدير عامل و 
نايب رئيس هيأت مديره شـــركت -آقاى مير حكيم حسينى خشه حيران با كد ملى 1464444498 به عنوان نماينده شركت توسعه سرمايه رادين(سهامى خاص) 
به شناسه ملى10102058370 رييس هيأت مديره - آقاى رسول شـــيرزاد با كد ملى 0052068838 به عنوان نماينده شركت توسعه گستر برنا(سهامى خاص) 
به شناســـه ملى 10101835127 به ســـمت عضو هيأت مديره - آقاى مجيد فتح الهى مدنى با كد ملى 0055255949 به عنوان نماينده شركت ستاره سفيران 
آينده(سهامى خاص) به شناســـه ملى10103748245 به سمت عضو هيأت مديره -آقاى محســـن محمدى پالرتى با كد ملى1754886906 به عنوان نماينده 
شركت تجارت الكترونيك خودرو تابان تاخت (سهامى خاص) به شناسه ملى 10320396348به ســـمت عضو هيأت مديره انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اسناد 
بهادار، مالى، تعهد آور، الزام آور از قبيل چك ها، ســـفته ها، بروات، قراردادها و عقود اســـالمى با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء هيأت مديره متفقاً همراه با مهر 
شـــركت و در غياب مدير عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هيأت مديره متفقاً همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود - مكاتبات عادى و مراسالت و اوراق ادارى با امضاء 
مدير عامل منفرداً همراه با مهر شـــركت و در غياب مدير عامل با امضاء يكى از اعضاء هيأت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. - كليه مكاتبات با پليس 
راهور ناجا اعم از ادارات مربوط به راهنمايى و رانندگى و مراكز شماره گذارى خودرو در سراسر كشور و پليس راههاى كشور در خصوص رفع توقيف ، تعويض پالك ، 
اصالح شناســـنامه مالكيت ، فك رهن ، فك پالك ، تغيير كاربرى ، تغيير تناژ ، تعويض يا اصالح اركان خودرو و غيره در رابطه با كليه محصوالت واگذار شـــده توسط 
شركت بصورت نقدى ، اجاره بشرط تمليك ، رهنى ، تسهيالتى (اقساطى) به اشخاص حقيقى و حقوقى با امضاء مديرعامل و يكى از اعضاى هيأت مديره همراه با مهر 
شـــركت و در غياب مدير عامل ، با امضاء دو نفر از اعضاء هيأت مديره متفقاً همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود . اسناد مالكيت محصوالت توليدى و وارداتى اعم از 
كاميون ، تريلر، مينى بوس، و ميدى باس، متفقا با امضاى يكى از اعضا، هيأت مديره (آقايان حسين حضرى ، مير حكيم حسينى خشه حيران ، رسول شيرزاد ، مجيد 
فتح الهى مدنى و اقاى محسن محمدى پالرتى)و يكى از آقايان امير حمزه اصالنى كوروش رحيميان و بهمن سيد احمد نيا همراه با مهر شركت معتبر است. - اقامه 
هرگونه دعواى حقوقى و كيفرى و دفاع از هر دعواى حقوقى وكيفرى اقامه شـــده، در هريك از دادگاه ها ، داد ســـرا ها ، مراجع قضائى يا غير قضائى اختصاصى يا 
عمومى و ديوان عدالت ادارى ، از طرف شركت، دفاع از شـــركت در مقابل هر دعواى اقامه شده عليه شركت چه كيفرى و چه حقوقى در هريك از مراجع قضائى يا 
غير قضائى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامى و اســـتيفاى كليه اختيارات مورد نياز در دادرسى از آغاز تا اتمام ، 
از جمله حضور در جلســـات اعتراض به راى ، درخواست تجديد نظر ، فرجام، واخواهى و اعاده دادرسى ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا ادعاى 
جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد ســـند، تعيين جاعل ، حق امضاى قرارداد هاى حاوى شرط داورى يا توافقنامه داورى و ارجاع دعوا به داورى و 
تعيين و گزينش داور منتخب(با حق صلح يا بدون آن)اجراى حكم نهائى و قطعى داور، درخواســـت صدور برگ اجرائى و تعقيب عمليات آن اخذمحكوم به و وجوه 
ايداعى و تعقيب آنها، تعيين مصدق و كارشناس ، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواى ثالث، دعواى 
متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواى ورود ثالث ، قبول يا رد سوگند ، تامين خواسته، تامين ضرر و زيان ناشى از جرائم و امور مشابه ديگربا 
امضاء مديرعامل و يكى از اعضاى هيأت مديره همراه با مهر شـــركت و در غياب مدير عامل ، با امضاء دو نفر از اعضاء هيأت مديره متفقاً همراه با مهر شركت معتبر 
خواهد بود . اختيارات مديرعامل در اجراى مواد 128و125 اليحه اصالحى قســـمتى از قانون تجارت و اختيار حاصل از ماده 42 اساسنامه اختيارات مندرج در ماده 
37 اساســـنامه به شرح ذيل تعيين و تصويب گرديد: -3-1اتخاذ تصميم در خصوص تاســـيس و انحالل نمايندگيها يا شعب در هر نقطه از ايران -3-2 پيش بينى 
و تهيه بودجه ســـاالنه شركت -3-3 پيشنهاد و تهيه آيين نامه هاى داخلى شـــركت -3-4 تنظيم صورتهاى مالى ميان دوره اى و ساالنه شركت -3-5 نمايندگى 
 شركت دربرابر كليه ادارات دولتى و غير دولتى، موسسات عمومى، مراجع قضايى و ساير اشخاص حقيقى و حقوقى -3-6 دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت 
-3-7 اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله كليه حقوق غيـــر مادى يا معنوى از جمله هرگونه حق اختراع ، نام يا عالئم تجارى و صنعتى ، كپى رايت ، 
سرقفلى و كليه امتيازات متصوره -3-8 تهيه ساختار ســـازمانى، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد -3-9 تحصيل تسهيالت از بانكها ، شركتها و موسسات 

رسمى با رعايت مقررات اساسنامه حاضر 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390436)

آگهى ختم تصفيه شركت توسعه تندرستى پرشيا سهامى خاص
 به شماره ثبت 399713 و شناسه ملى 10320504640 

باستناد درخواست مدير تصفيه به شـــماره وارده 124989 مورخ97/11/15 و در 
اجراى ماده225 اليحه اصالحى قانون تجارت بدينوسيله ختم تصفيه شركت مذكور 

اعالم مى گردد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393709) 

آگهى تغييرات شركت ولووگروپ ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 14732 و شناسه ملى 10100983017

 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/02/25 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: - ترازنامه و حساب سود وزيان سال مالى منتهى به 1396/10/10 تصويب گرديد - موسسه حسابرسى 
هشيار بهمند به شناسه ملى شـــماره 10100168746 بعنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى بهمند به 
شناسه ملى شماره 10100174390 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند - 

روزنامه اطالعات جهت درج آگهى هاى مربوط به شركت تعيين گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393710)

آگهى تغييرات شركت رينگ مارال ارگ شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 519900 و شناسه ملى 14007267654 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/11/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
آقاى على اژدر به شـــماره ملى 3978789442 به جاى آقاى حسن پورفرج قاجارى 
به نمايندگى شـــركت صنايع روى كرمان براى باقيمانده دوره تصدى هيات مديره به 

عنوان عضو هيات مديره انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393711) 

آگهى تغييرات شركت مهندسى كانى كاوان شرق سهامى خاص
 به شماره ثبت 1222 و شناسه ملى 10102051545

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
به موضوع فعاليـــت: واردات دام زنده و فرآورده هاى دامى، نهاده هاى خوراك دام، داروى دامى و 
تجهيزات مرتبط الحاق گرديد(ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد) 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد 
حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى
 شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد 
و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى پرديس (393712)

آگهى تغييرات 
شركت صنايع تجهيزات نفت گداختار جم سهامى خاص

 به شماره ثبت 388935 و شناسه ملى 10320391299 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/11/27 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: آقاى احمدرضا بنانى به شماره 
ملى 8-007-505939 به ســـمت مديرعامل و عضـــو هيات مديره خانم 
زهرا حسينى به شـــماره ملى 1283693917به ســـمت عضو و رئيس 
هيات مديرهĤقاى سيروس ســـراج به شماره ملى 1989422373 به سمت 
عضو و نايب رييس هيات مديره خانم الهام ســـرهنگيان به شـــماره ملى 
9-045-148920به ســـمت عضو هيات مديره انتخاب گرديدند. تمامى 
اوراق و اســـناد مالى و تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته، برات و غيره با 
امضاء رئيس هيات مديره يـــا نايب رييس هيات مديره و مدير عامل متفقاً با 
مهر شركت معتبر خواهد بود و ساير نامه هاى ادارى با امضاء مديرعامل به 

تنهايى به همراه با مهر شركت معتبر است . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393713) 

آگهى تغييرات 
شركت نشر الكترونيك ايران سهامى خاص

 به شماره ثبت 248974 و شناسه ملى 10102894820 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد: موضوع شركت به شـــرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد: اجراى طرح  هاى جامع فناورى اطالعات شامل تحليل 
و طراحى و توليد و استخراج و راه اندازى و پشـــتيبانى راهكار هاى مبتنى بر 
نرم افزار در بخش عمومى و دولتى و وزارتخانه ها و ســـازمانها و شـــركتهاى 
 وابســـته به دولت و بخش خصوصى . تحليل و طراحى و توليد و پشـــتيبانى 
نرم افزارهاى جامع كاربردى و انجام خدمات مشـــاوره در زمينه هاى فناورى 
اطالعات استراتژى و معمارى سازمانى و متد لوژى و اجرا و نظارت بر پروژه هاى 
فناورى اطالعات و مهندسى مجدد و و بهبود فرايند و ارائه خدمات مديريتى و 
مشاوره و طراحى نظام هاى مديريتى در زمينه موضوع فعاليت شركت تسهيل 
و افزايش كارايى سازمان ها شركت در مناقصات و مزايدات داخلى و خارجى در 
زمينه موضوع فعاليت شـــركت ايجاد شعب و دفاتر نمايندگى در زمينه موضوع 
فعاليت شركت در داخل و خارج از كشور انعقاد قراردادهاى همكارى و مشاركت 
با شـــركتهاى داخلى و خارجى در زمينه موضوع فعاليت شركت عقد قرارداد 
با اشـــخاص حقيقى و حقوقى در زمينه موضوع فعاليت شركت دريافت وام و 
تسهيالت مالى و اعتبارى اعم از ارزى و ريالى در زمينه موضوع فعاليت شركت 
انجام پروژه هاى انفورماتيكى و فنـــاورى اطالعات ارائه كليه خدمات مديريتى 
از جمله آناليز و تحليل سيستم و طراحى سيستم ها و طرح هاى تكنولوژى در 
زمينه موضوع فعاليت شركت توليد و پشتيبانى نرم افزارهاى سفارش مشترى، 
توليد و فروش و پشتيبانى بسته هاى نرم افزارى ايجاد پورتال هاى اطالع رسانى 
مشـــاوره و نظارت بر طرح هاى انفورماتيكى تهيـــه و اجراى طرح هاى جامع 
فناورى اطالعات و ارتباطات طراحى و اجرا و پشتيبانى شبكه داده ها مطالعات 
و برنامه ريزى راهبردى و برنامه ريزى كسب و كار سازمانى و طراحى و بازنگرى 
ساختار سازمانى و مهندسى مجدد فرآيندها همكارى با مراكز پژوهش و مجامع 
تخصصى ملى و بين المللى و مراكز تحقيق و توسعه واحدهاى صنعتى به منظور 
تبادل تجارب و اطالعات در جهت توسعه فناورى اطالعات برگزارى سمينارهاى 
تخصصى در زمينه فناورى اطالعات كليه موارد فوق الذكر در صورت لزوم پس از 

اخذ مجوز هاى الزم. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393707) 

آگهى تغييرات شركت بنيان پايدار انرژى پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 508820 و شناسه ملى 14006729158 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/09/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد: آقاى كورش عطايى اهرى ك.م0453644899 بعنوان بازرس اصلى و خانم منصوره 
اعتماد تبريزى ك.م 0049760858 بعنوان بازرس على البدل براى يكسال مالى انتخاب نمودند. 
ترازنامه و حساب سود وزيان سال مالى منتهى به1396/10/10 را مورد تصويب گرديد. روزنامه 

اطالعات جهت درج آگهى هاى مربوط به شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393706) 

آگهى تغييرات شركت داده پردازى خوارزمى سهامى خاص
 به شماره ثبت 134052 و شناسه ملى 10101772865 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/10/02 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: اعضاى هيات مديرهبراى مدت دو ســـال از تاريخ 1397/10/02 به شرح زير انتخاب 
گرديدند . بانك صادرات ايران به شناسه ملى10861736062 و شركت توسعه فناورى اطالعات 
خوارزمى به شناسه ملى10101788618 و شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمى به شناسه 

ملى10101788787
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393705)

آگهى تغييرات شركت نيمرخ سهامى خاص
 به شماره ثبت 20557 و شناسه ملى 10100661040

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: - اساسنامه جديد شركت مشتمل بر55 ماده و 5 تبصره به تصويب رسيد 

و جايگزين اساسنامه قبلى گرديد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393708) 
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گردهمايي ساالنه روحانيون و طالب 
حوزه علميه شهرضا

شهرضاـ  خبرنگار اطالعات: به مناسبت آغاز سال نو گردهمايي ساالنه 
روحانيون و طالب حوزه علميه شهرضا برگزار شد.

بيست و دومين گردهمايي ساالنه روحانيون و طالب شهرضا همزمان با 
آغاز سال نو در مدرسه علميه صاحب الزمان(عج) شهرضا برگزار شد.

دراين گردهمايي كه به همت اداره تبليغات اسالمي و جامعه روحانيت 
شهرضا و با حضور امام جمعه، اعضاي جامعه روحانيت، نمايندگان مجمع 
طالب شهرضايي در حوزه علميه قم و بيش از170 نفر از طالب و روحانيون 
و ائمه جماعات شهرضايي حضور داشـــتند، برگزار شد، حجت االسالم 
والمسلمين حاج شيخ رحمت اهللا نوري گزارشي از خدمات مجمع طالب 
و روحانيون شهرضايي مقيم قم ارائه كرد وبه بيان مسائل فرهنگي و مذهبي 
شهرستان در سال جاري پرداخت و از مهم ترين مسائل مطرح دررابطه با گام 
دوم انقالب و جلسات مجمع نمايندگان وكارگروه جديد نمايندگان، دوره 

جديد هيأت رئيسه و حوزه انقالبي در غرفه فيضيه قم گزارشي ارائه كرد. 
سپس حجت االسالم والمســـلمين طالب پور مسئول نمايندگي ولي 
فقيه در لشگر 8 نجف اشرف باتبيين شعار سال 98 و همچنين با اشاره به 
محورهاي سخنراني رهبر معظم انقالب در حرم مطهر رضوي پيرامون رونق 
توليد، اظهار كرد: رهبرانقالب طبق روال سال هاي گذشته كه شعاري را براي 
سال انتخاب مي كردند، امسال نيز همين روال را ادامه دادند و با تدبيري به جا 

سال را به عنوان سال «رونق توليد» نامگذاري كردند.
وي افزود: رهبر انقالب از 9 سال قبل كه مشكالت اقتصادي با توجه 
به تحريم هاي دشمن شرايط خاصي پيدا كرد، نامگذاري سال ها را به سمت 

مسائل اقتصادي سوق دادند.
در پايان اين جلسه از طلبه هايي كه به تازگي به لباس روحانيت ملبس 
شده اند و همچنين از چند نفر از ائمه جماعات فعال و برتر مساجد شهرستان 
در سال جاري كه به اقامه 3 وعده نماز جماعت و فعاليت هاي فرهنگي و 

آموزشي در مسجد خود مشغول هستند، تقدير به  عمل آمد. 
ابالغ 20 درصد تخصيص رديف هاي اعتباري ملي 

استان سمنان
شاهرودـ  خبرنگار اطالعات: معاون سازمان مديريت برنامه  و بودجه 
سمنان با اعالم اين كه20 درصد تخصيص رديف هاي اعتباري ملي استان 
ابالغ  شده است، گفت: انتظار مي رود، دستگاه هاي اجرايي نسبت به جذب 

اعتبارات اقدام كنند.
حميدرضا عزيزالدين در كميته برنامه ريزي شاهرود با بيان اين كه 
موضوع تبصره 18 از برنامه هاي كليـــدي دولت براي افزايش توليد و 
اشتغال محسوب مي شـــود، افزود: در استان سمنان بر اساس رديف هاي 
ذيل آن مجموعاً 17 هزار و 512 هزار شـــغل براي ســـال 97 تعيين  

شده است.
وي اضافه كرد: تسهيالت10 هزار و510 ميليارد توماني، وجوه اداره 
شده50 ميليارد تومان، كمك بالعوض54 ميليارد و يارانه تسهيالت 73 

ميليارد تومان درنظر گرفته  شده است.
عزيزالديـــن در ادامه تصريح كرد: در حوزه هاي ملي و رديف هاي 
مختلف اعتبارات خوبي در نظر گرفته شد كه تا يك هفته قبل تخصيص 
نداشت ولي خوشبختانه20 درصد تخصيص ها ابالغ شد كه مبلغ بسيار 
خوبي را شامل مي شود و اين همت دستگاه ها و فرمانداري ها را مي طلبد 
كه آن را در حوزه هاي مختلف جذب كننـــد زيرا اين اعتبارات تعهد 

اشتغال زايي را به دنبال دارد.
وي اضافه كرد: بخشي از اعتبارات به ستاد تسهيالت رونق توليد 
برمي گردد كه اختصاص به برخي طرح ها دارد لذا از ســـال 95 كه طرح 
بهين ياب اجرايي شد اين تعهدات وجود داشت كه دولت مي توانست سه 
درصد سود كارمزد را كم كند و به عنوان مشوق به كساني دهد كه تعهدات 

خود را انجام دادند.
معاون ســـازمان مديريت برنامه  و بودجه سمنان با تأكيد اين  كه 
آمايش سرزمين خرداد 96 اتمام و به تصويب شوراي برنامه ريزي رسيد، 
گفت: نمايندگان و فرمانداران خواستند تا اين سند به صورت شهرستاني 
نيز انجام شود در واقع آمايش سرزمين به عنوان سند فرادستي در سلسله 
مراتب برنامه ريزي براي سند توسعه حوزه شهرستان بسيار حائز اهميت 

است.
عزيزالدين با بيان اين كه استان سمنان يك قطعه از پازل كشور است، 
اضافه كرد: اين پازل با چهار استان ديگر، منطقه يك را تشكيل مي دهد كه 
هر كدام از شهرهاي سمنان براي تحقق شعار توسعه اي استان يك سري 
برنامه براي تحقق اهداف توسعه اي دارند. لذا تالش شد تا در دور جديد 

اطالعات وظايف هر شهرستان در پيشاني آن مشخص شود.

بارش هاي اخير به 7017 واحد مسكوني و تجاري 
در استان همدان آسيب زد

همدانـ  خبرنگار اطالعات: اســـتاندار همدان گفت: 7017 واحد 
مســـكوني و تجاري در استان همدان بر اثر بارش ها خسارت ديدند كه 

بيشترين آنها در نهاوند است. 
سيد سعيد شاهرخي در شوراي مديريت بحران استانداري همدان با 
بيان اينكه از يازدهم فروردين ماه جبهه بارشي در استان همدان فعال شد 
و اين بارش ها طي سال هاي اخير بي سابقه بود، اظهار كرد: 134 ميليمتر 
بارش در همدان گزارش شـــده كه طي30 ساعت به وقوع پيوسته و در 

تاريخ بي سابقه گزارش شده است. 
وي افزود: ســـال گذشته 178 ميليمتر بارش طي شش و نيم ماه به 
وقوع پيوست، اما حجم بارش به قدري بود كه بايد مديريت مي شد تا جان 

و مال مردم در امان باشد. 
اســـتاندار همدان با بيان اينكه بيشترين بارندگي در نهاوند با 160 
ميليمتر بارش گزارش شده است، اعالم كرد: اين جبهه بارشي به سمت 
166 روستاي استان گسترده شده بود و در مسير آن به پل ها و مسيل ها 
آســـيب رساند و در اين ميان مجبور شديم برخي پل ها را براي هدايت 

آب تخريب كنيم. 
وي گفت: اوضاع قبل از بارندگي كنترل شده و خسارت ها تا حد 
زيادي كاهش يافته اســـت و با وجود 6 هزار كيلومتر بزرگراه، آزادراه، 
مسير چهار خطه و راه شوسه در استان همدان، هيچكدام مسدود نشد و 

مسيرها باز بود. 
شاهرخي با بيان اينكه وضعيت انبارهاي هالل احمر در استان همدان 
خوب است و حتي آذوقه هايي نيز به لرستان و ديگر استان هاي سيل زده 
فرستاده شـــده است، اضافه كرد: تالش هاي انجام شده براي جلوگيري 
از بروز خسارت هاي جاني موفق بوده و تلفات ناشي از سيل در استان 

همدان گزارش نشده است. 
وي اعالم كرد: متاســـفانه در وقايعي غير از سيل اما متاثر از سيل 4 
نفر در استان همدان جان باختند كه 3 نفر در شهرستان مالير و يك نفر 

در تويسركان بوده است. 
استاندار همدان با اشـــاره به افزايش 214 درصدي بارش ها گفت: 
در مجموع بارش هاي اســـتان همدان به 2 هزار و 235 واحد مسكوني 
خســـارت جدي وارد كرده اســـت، به طوري كه بايد تخريب و از نو 
ساخته شوند. 4 هزار و 704 واحد مسكوني نيز بايد تعمير شوند و 278 
واحد تجاري و در مجموع 7 هزار و 17 واحد مســـكوني و تجاري در 
استان همدان بر اثر بارش ها خسارت ديده اند كه بيشترين آنها در نهاوند 

است. 
اقالم امدادي همدان به مناطق سيلزده 

ارسال شد
* مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان گفت: اقالم امدادي 
هالل احمر اين استان به مناطق سيلزده كرمانشاه، لرستان و گلستان ارسال 

شد. 
بهروز كارخانه اي اظهار كرد: اقالم ارسالي به استان گلستان شامل 
يك هزار و400 بسته مواد غذايي 72 ساعته و80 بسته غذايي يك ماهه 
است. همچنين430 تخته پتو، 2 هزار تخته موكت و يك دستگاه خودروي 

«يونيماك» به مناطق سيلزده فرستاده شده است. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســـتان همدان ادامه داد:50 نيروي 
امدادي، 2 دســـتگاه موتور روبين، 2 قالده سگ تجسس و 8 دستگاه 
خودروي كمك دار، 6 دستگاه كاميون10 تن و يك دستگاه ميني بوس از 
همدان به لرستان اعزام شده است و عالوه بر اين يك هزار تخته پتو، يك 
هزار و400 تخته چادر، 3 هزار بسته غذايي 72 ساعته، به استان لرستان 

ارسال شده است. 
كارخانه اي اضافه كرد: يك دســـتگاه تريلي، 500 بسته غذايي يك 
ماهه و يك هزار و500 بطري روغن810 گرمي براي آســـيب ديدگان 
ســـيل كرمانشاه ارسال شده اســـت. از ســـوي ديگر تيم هاي هالل 
احمر اســـتان از 11 تا 14 فروردين به 3 هزار و 755مصدوم ســـيل 

امدادرساني كردند. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســـتان همدان گفت: 7 مصدوم 
سيالب به مراكز درماني استان همدان منتقل و780 تن از آنها نيز اسكان 

اضطراري شدند. 
وي اضافـــه كـــرد: آمبوالنس هاي هالل احمـــر در 37 عمليات 
و خودروهـــاي كمك دار در 77 عمليات حضـــور يافتند و يك قايق 
براي كمك رســـاني به آسيب ديدگان ســـيل در روستاي «مهاجر آباد» 

ارسال شد. 

يزدـ  خبرنگار اطالعات: در گردهمايي 
«كانون همبستگي يزدى تباران»، ياد و خاطره 
مرحوم حاج محمدرضا اعتماديان، از مبارزان 
انقالب اسالمي، يار حضرت امام خميني (ره) 
و مقام معظم رهبري، قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوي، شخصيت خير و نيكوكار و عضو 

هيأت مديره ستاد ديه كشور گرامي داشته شد.
در اين مراسم محمد علي طالبي، استاندار 
يزد با تبريك سال نو گفت: مقام معظم رهبري 
هوشمندانه و با درايت سال 98 را به نام «رونق 
توليد» نامگذاري فرمودند و با عنايت به اينكه 
عمده ترين مشكل امروز جامعه مسائل اقتصادي 
و معيشتي است، تنها راه مقابله با اين مشكل، 

توليد ملي و رونق آن است.
وي ادامـــه داد: اين انتخاب و نامگذاري 
هوشمندانه به مسئوالن كمك مي كند تا در راه 
رفع موانع و فراهم كردن بسترهاي افزايش توليد، 

گام هاي بلندتري بردارند.
 وي افزود: كار سختي را پيش رو داريم، 
ولي با همت، تالش و همراهي همه نخبگان 
و آحاد مختلف مردم در اين راه موفق خواهيم 

بود. 
طالبي گفت: عمده ترين مشكل استان يزد 
ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيالن دانشگاهي 
بيكار اســـت و در كنار موضوع آب، به عنوان 
اولويت هاي استان با جديت پيگيري خواهد 

شد.
وي ياد آور شد:  در سال جاري انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي را نيز 
پيش رو داريم كه با توجه به مسائل اجتماعي، 
كارگري، فرهنگيان و معيشتي مردم، مديريت 
اين مسائل مستلزم همراهي و همدلي گروه هاي 
مختلف سياســـي و آحاد جامعه است كه در 
اين جهت گام برمي داريم و همدلي را تقويت 
خواهيم كرد تا اين فضاي همدلي و صميميت، 
فرصت خدمت بيشتر به مردم را براي ما فراهم 

كند. 
وي گردهمايي هايي از جنس مراســـم 
يزدى تباران را نقطه پيوند بسياري از فرهيختگان 
و نيروهاي موثر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
استان يزد دانست و گفت: اين مراسم و استفاده 
از اين سرمايه هاي انساني مي تواند منجر به خرد 
جمعي و ايجاد فضا و اراده مشترك براي توسعه 
و پيشرفت استان شـــود كه متكي به حضور 
نخبگان اثرگذار در صحنه توســـعه استان يزد 

است.
اســـتاندار يزد افزود: قطعـــاً اگر بتوانيم 
ساز و كارهاي الزم را براي بهره گيري از نظرات، 
پيشنهادات و انتقادات نخبگان استان يزد فراهم 
كنيم، مسير توسعه را بهتر از گذشته مي توانيم 

طي كنيم. 
* مخابره پيام هــاي حضرت امام (ره) 

به ايران 
مدير مسئول موسســـه اطالعات نيز در 
گردهمايي كانون همبســـتگي يزدى تباران با 
بيان خاطراتي از حضرت امام خميني (ره) با 
گراميداشت مجاهدت و خدمات مردمى حاج 
محمدرضا اعتماديان به انقالب اسالمي گفت: 
مرحوم حاج محمدرضا اعتماديان به سال 1317 
در شـــهر يزد و در همسايگي مسجد جامع 
دارالعباده به دنيا آمد و به 80 سال عمر با بركت و 
به تعبير بهتر، پربركت خود، خدمات بسيار شايان 
توجهي به مردم، محرومان و آرمان هاي بلند امام 
راحل و ارزش هاي متعالي انقالب اسالمي كرد.

مرحوم اعتماديان در اوايل نوجواني در 

سال 1330 با آيت اهللا صدوقي آشنا و از مريدان 
ايشان شد و خيلي زود به عضويت هيات امناي 
موسسه اي كه شهيد صدوقي براي كمك به ايتام 
بنيان گذاشته بود، درآمد و كارهاي اجرايي را با 
ايشان آغاز كرد و بعد كه نهضت امام خميني (ره) 
آغاز شـــد، مرحوم اعتماديان از طريق شهيد 
صدوقي با امام و نهضت امام آشنا و از مريدان و 

ياران باوفاي نهضت شد.
مرحوم اعتماديان طي سال هاي متمادي 
فعاليت در بازار تهران، مال و موقعيت و امنيت 
و  آسايش خود را در راه آرمان هاي بلند نهضت 
اســـالمي به رهبري قائد عظيم الشأن انقالب 
حضرت امام خمينـــي (ره) در طبق اخالص 
گذاشت. چه بسيار جلساتي كه در خانه شخصي 
او براي كمك به نهضت و انتقال پيام هاي امام از 
نجف برگزار شد و نهايتاً موجب دستگيري و 
شكنجه او توسط ساواك شد. او در ايام مبارزه 
توسط شبكه ياران و دوستانش كارهاي شگفتي 
انجام مي داد كه برخي از آنها با ريسك پذيري 
بااليـــي بود. آن مرحوم نقـــل مي كند برخي 
سخنراني هاي امام در نجف يا پاريس را توسط 
رابط هايي كه در مخابرات داشتيم، از پشت تلفن 
به ايران مخابره مي كرديم (يعني از طريق همان 
مخابراتي كه ساواك بر آن نظارت داشت!) و در 
مخابرات ضبط مي شد و نوارش را ما مي گرفتيم 
و پياده مي كرديم و توسط دستگاه تكثير مخفي 
كه در بازار داشتيم، تايپ و تكثير مي كرديم. اين 
كار به اين دليل بود كه كار با سرعت بيشتري 
نسبت به ارسال زميني انجام شود، اما ريسك لو 

رفتن را هم داشت.
مرحوم اعتماديـــان در خاطرات خود 
مي گويد باالخره حـــدود 2 ماه بعد از حضور 
امام در نوفل لوشاتو قرار شد آيت اهللا صدوقي به 
ديدار ايشان برود و قرار شد همراه ايشان، دكتر 
شاهي، آقاي دستمالچي، حاج شيخ محمدعلي 
صدوقي و بنده به پاريس برويم. يك روز قبل 

از پرواز، شـــهيد صدوقي به منزل ما در تهران 
تشريف آوردند. عده اي از بزرگان ازجمله شهيد 
آيت اهللا بهشتي و آيت اهللا موسوي اردبيلي نيز 
آمدند و با ايشان صحبت كردند. ما براي لندن 
بليت گرفته بوديم كه به ما مشكوك نشوند. در 
فرودگاه، افسري گذرنامه ها را كنترل مي كرد و 
دليل مسافرت را از تك تك مسافران مي پرسيد. 

ما شهيد صدوقي را جلو انداختيم. افسر پرسيد: 
«كجا مي رويد؟» و شهيد صدوقي خيلي واضح 
و صريح گفتند: «به ياري خدا به زيارت امام در 
پاريس!». همه ما سخت جا خورديم و ترسيديم! 
افســـر لبخندي زد و گفت: «سالم ما را هم به 

ايشان برسانيد!»
* پرهيز از دنياطلبي و منصب دوستي

ســـيدمحمود دعايي افزود: در تقوي و 
پرهيز از دنياطلبي و منصب  دوســـتي مرحوم 
اعتماديان همين كافي اســـت كـــه بدانيم در 

شهريور سال 1359 كه حدود يك ماه از آغاز 
نخست وزيري شهيد رجايي مي گذشت، ايشان 
مرحوم اعتماديان را به دفتر خود دعوت مي كند 
و به مرحوم اعتماديان مي گويد مي دانم كه كار 
اوقاف را بلدي، مي خواهم رئيس سازمان اوقاف 
شوي، بيا رئيس سازمان اوقاف بشو. آن موقع 
رياست سازمان اوقاف معاونت نخست وزيري 
هم بود. مرحوم اعتماديان مي گويد: ولي فالن 
شـــخص از من صالحيت بيشتري دارد. اين 
حرف را دو بار مي گويد. اما شـــهيد رجايي 

مي گويد مي دانم كاري را كه به تو مي سپارند، 
خوب انجام مي دهى، خودت بشو! همان شب 
در منزل شهيد بهشتي مرحوم شهيد بهشتي به او 
مي گويد شنيده ام كه رياست اوقاف را پذيرفته اي. 
مي گويد جناب رجايي گفتند، اما من عرض 
كردم كه صالحيت فالني بيشتر است. بعد به 

اصرار شهيد رجايي مي پذيرد. 
خود آن مرحوم مي گويد كار اوقاف برايم 
آســـان بود، اما آن موقع مثل حاال نبود. هدف 
هيچ كس پست گرفتن نبود هدف اين بود كه 

كارها بهتر و درست تر انجام شود.
سال بعد كه شهيد رجايي رئيس جمهوري 
مي شود و   شـــهيد  باهنر نخست وزير، باز هم 
مرحوم اعتماديان به دفتر شهيد باهنر مي رود و 
مي گويد فالني از من با صالحيت تر است. شهيد 
باهنر نمي پذيرد و مي گويد مطمئن باش هر وقت 
از تو با صالحيت تر يافتم، تو را بر مي دارم! و به 
اين ترتيب مرحوم اعتماديان به مدت 4 سال در 

اين مسئوليت مي ماند.
مرحوم اعتماديان مي گفت روز 6 شهريور 
سال 60 من قاريان قرآن را خدمت ايشان بردم. 
يادم هست جمعه بود. يكشنبه 8 شهريور هم اين 
دو بزرگوار شهيد شدند. آقاي رجايي گفته بودند 
اصال وقت ندارم؛ جمعه صبح بياييد ديداري 

كوتاه كنيم و يك گزارش كار بده. 
به رسم معمول اين جلسات،  قاري قرآن 

چند آيه خواند. قرائت اين آيات باعث منقلب 
شدن شهيد رجايي شد. بعد آقاي رجايي پشت 
تريبون رفت و حدود 45 دقيقه صحبت كرد 
و آنجا براي اولين بار گفت كه حافظ كل قرآن 
اســـت. حتي به امام هم نگفته بود كه قرآن را 
حفظ است. گفت: «من وقتي زندان بودم، چيزي 
كه من را نجات داد قرآن بود.» ايشان تعريف 
مي كردنـــد در زندان هيچ امكاناتي نبود، حتي 
برق هم نداشتيم و چيزي كه به آن پناه مي بردم، 

قرآن بود.

بعد از انفجار دفتر رياســـت جمهوري 
مرحوم اعتماديان به خاطر نزديكي ســـازمان 
اوقاف به رياست جمهوري جزو اولين كساني 
بود كه در صحنه حاضر شد و اولين كسي بود 
كه پيكر شهيدان رجايي و باهنر را شناسايي كرد. 
روز تشييع آن بزرگواران هم مرحوم اعتماديان 
اولين كسي بود كه كشف كرد تابوت دروغيني 
براي كشميري درست كرده اند و دارند او را با 
شهيدان تشييع مي كنند تا عامل جنايت شناسايي 
نشود و فرصت فرار پيدا كند. مرحوم اعتماديان 
شخصاً محتواي تابوت ها را مي بيند و موضوع را 
به آيت اهللا شهيد قدوسي خبر مي دهد، هر چند 
كشميري جنايتكار در اين فرصت گريخته بود.

شايد يكي از داليل كينه منافقين از مرحوم 
اعتماديان همين موضوع بود. يك ســـال بعد 
منافقين تصميم به انتقام مي گيرند و با هدف ترور 
اعتماديان وارد خانه همسايه ايشان كه كارمند 
هواپيمايي بود مي شوند و ساكنان خانه را در 
اتاقي حبس مي كنند تا هنگامي كه شب مرحوم 
اعتماديان به خانه برگشت او را شهيد كنند. از 
قضا مرحوم اعتماديان به دليل كار هاي زيادي كه 
پيش آمده بود، تا ديروقت در اوقاف مي ماند و 
شب را همانجا مي خوابد و توطئه منافقين خنثي 

مي شود. 
مدير مسئول مؤسسه اطالعات همچنين 
گفت: مرحوم اعتماديان در واقعه بزرگداشت 
شهداي تبريز در يزد كه نقش پررنگ و ارزشمندي 
در پيشبرد نهضت امام خميني داشت، در كنار 
شهيد صدوقي نقش بسيار كليدي و اثرگذاري ايفا 
كرد. آن مرحوم همچنين در واقعه هفده  شهريور، 
قيام مردم قزوين، جمع آوري و كمك هاي مالي 
براي استمرار قيام، فعاليت در مسجد حضرت 
مهدي (عج) كه توسط شيخ علي مرواريد اداره 
مي شد و برگزاري نماز جمعه در اين مسجد، 
حركت امام از عراق، ديدار با امام در پاريس و 
تهيه مقدمات بازگشت ايشان، پخش اعالميه و 
نوار، تغذيه تظاهركنندگان، بازگشت امام و كميته 
اســـتقبال در مهرآباد، مراسم سخنراني امام در 
بهشت زهرا، استقرار امام در مدرسه رفاه، ديدار 
ياسر عرفات با امام و بسياري از وقايع تاثيرگذار 

انقالب نقش اساسي و كليدي داشت.
مرحوم اعتماديان پس از پيروزي انقالب 
در مســـئوليت هاي مختلفي حضور داشت و 
منشأ اقدامات مهم بود كه مي توان به اين موارد 
اشاره كرد: كميته امداد امام خميني (ره)، عضو 
هيات مديره دانشگاه امام صادق (ع)، عضو هيات 
امناي استان قدس رضوي، عضو هيأت امناء 
مهديه تهران، عضو هيأت مديره انجمن حاميان 
توسعه حوزه هاي علميه كشور، عضو هيات 
مؤســـس، هيات امناء و هيات مديره ستاد ديه 
كشور، مؤسس و عضو هيأت امناء و هيأت مديره 
انجمن جذاميان كشور، عضو هيأت امناء مجمع 
خيرين مسجد ساز، مشاور رئيس جمهوري در 
امور اصناف و بازرگاني به مدت 13 ســـال در 
3 دوره رياست جمهوري، عضو شوراي مركزي 
حزب مؤتلفه اســـالمي، معاون نخست وزير 
و سرپرست ســـازمان اوقاف و امور خيريه و 

قائم مقام توليت عظماي آستان قدس رضوي.
او از نمونه هاي برجسته مردان مجاهدي 
بود كه جان و مال و اعتبار خود را وقف اسالم، 
جامعه اسالمي و آرمان هاي بلند نهضت اسالمي 
كرد و يقيناً روحش با روح بلند موال و مقتداي 

خود محشور خواهد بود، ان شاء اهللا.
در اين آيين دكتر مسعود اعتماديان فرزند 
اعتماديان نيز خاطره اى از پدرش تعريف كرد.

گراميداشت مرحوم حاج محمدرضا  اعتماديان در گردهمايي «همبستگي يزدى تباران» 

ـ          محمدعلي طالبي، استاندار يزد: نامگذاري سال 98 به نام رونق توليد به 
مسئوالن كمك مي كند تا در راه رفع موانع و فراهم كردن بسترهاي افزايش 

توليد گام هاي بلندتري بردارند 

ـ            مدير مسئول مؤسسه اطالعات: مرحوم حاج محمدرضا اعتماديان از 
نمونه هاي برجسته مردان مجاهدي بود كه جان و مال و اعتبار خود را وقف 

اسالم، جامعه اسالمي و آرمان هاي بلند نهضت اسالمي كرد

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرس

اتحاديه صنف دارندگان انبارهاي كاالهاي تجاري و بازرگاني، 
سراها و سردخانه هاى شهرستان تهران(نوبت اول)

براســـاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر اســـت انتخابات هيات 
مديـــره و بازرس اتحاديـــه صنف دارندگان انبارهـــاي كاالهاي تجاري و بازرگاني، ســـراها و 
ســـردخانه هاى شهرســـتان تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيات مديره و 
بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز 
شـــنبه مورخ 1398/1/17 لغايت روز شـــنبه مورخ 1398/2/7 به مدت 15 روز(بدون احتساب 
ايام تعطيل) شـــخصاً با در دست داشـــتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان 
اصناف«www.iranianasnaf.ir »، به هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي به 
نشـــاني: ضلع شمالي غربي ميدان وليعصر، كوچه ارژنگ پالك يك، ساختمان شهيد اسداله زاده، 
ســـازمان صنعت معدن و تجارت اســـتان تهران، طبقه 9 اداره امور اصناف و تشكل هاي صنفي 

مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط داوطبين:

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران.

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و اختالس.
4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر.( در اين خصوص استعالم مربوطه 

از سوي هيات اجرايي صادر مي شود)
5ـ عدم اشتهار به فساد.

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره و بازرس 
اتحاديه.(مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
8ـ داشـــتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كســـب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار آن 
مقتضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شـــغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره 

نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9ـ وثاقت و امانت.

10ـ داوطلبان حائز شـــرايط مكلفند با مراجعه به ســـامانه مذكور نسبت به تكميل پرسشنامه و 
بارگذاري مدارك خود اقدام و كدرهيگري مربوطه را به هيات اجرايي ارائه نمايند.

تبصره: الزم به توضيح است براساس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن كاركنان 
اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت و 
خدمات كشوري در انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي 
خود پيش از ثبت نام در انتخابات است، اعالم رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده 

پيش از شروع به كار در هيات مديره اتحاديه الزامي است.
مدارك مورد نياز ثبت نام:
1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديد

2ـ يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن.
3ـ يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن.

4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن.
5ـ يك برگ تصوير مـــدرك تحصيلي(حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير اعتبار 

نامه(افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه  مي باشند)
محمد جعفرنيا 6ـ كدرهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف

رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 
م الف/987

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرس

اتحاديه صنف سوپر ماركت و مواد پروتئيني 
شهرستان تهران(نوبت اول)

براســـاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر اســـت انتخابات 
هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف ســـوپر ماركت و مواد پروتئيني شهرســـتان تهران 
برگزار گردد. لذا از واجدين شـــرايط عضويت در هيات مديـــره و بازرس اتحاديه صنف 
مزبور كه در ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز شـــنبه مورخ 
1398/1/17 لغايت روز شـــنبه مورخ 1398/2/7 به مدت 15 روز(بدون احتســـاب ايام 
تعطيل) شـــخصاً با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان
اصناف«www.iranianasnaf.ir »، به هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي 
صنفي به نشاني: ضلع شـــمالي غربي ميدان وليعصر، كوچه ارژنگ پالك يك، ساختمان 
شهيد اسداله زاده، سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، طبقه 9 اداره امور اصناف 

و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط داوطبين:

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران.

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و اختالس.
4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر.( در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيات اجرايي صادر مي شود)
5ـ عدم اشتهار به فساد.

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره و 
بازرس اتحاديه.(مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن مقتضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و 

يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9ـ وثاقت و امانت.

10ـ داوطلبان حائز شرايط مكلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تكميل پرسشنامه 
و بارگذاري مدارك خود اقدام و كدرهيگري مربوطه را به هيات اجرايي ارائه نمايند.

تبصره: الزم به توضيح اســـت براساس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن 
كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) 
قانون مديريت و خدمات كشـــوري در انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي منوط 
به اســـتعفاي آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است، اعالم رسمي 
پذيرش اســـتعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيات مديره اتحاديه 

الزامي است.
مدارك مورد نياز ثبت نام:
1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديد

2ـ يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن.
3ـ يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن.

4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن.
5ـ يـــك برگ تصوير مدرك تحصيلي(حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير 

اعتبار نامه(افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه  مي باشند)
6ـ كدرهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف

محمد جعفرنيا 
رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

م الف/982

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرس
اتحاديه صنف فروشندگان و تعميركاران ماشين هاي 
دوخت، بافت و لوازم يدكي مربوط  شهرستان تهران(نوبت اول)

براساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات هيات 
مديره و بازرس اتحاديه صنف فروشندگان و تعميركاران ماشين هاي دوخت، بافت و لوازم 
يدكي مربوط شهرستان تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيات مديره 
و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد، 
از روز شنبه مورخ 1398/1/17 لغايت روز شنبه مورخ 1398/2/7 به مدت 15 روز(بدون 
احتساب ايام تعطيل) شخصاً با در دست داشـــتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از 
سامانه ايرانيان اصناف«www.iranianasnaf.ir »، به هيات اجرايي برگزاري انتخابات 
اتحاديه هاي صنفي به نشاني: ضلع شمالي غربي ميدان وليعصر، كوچه ارژنگ پالك يك، 
ســـاختمان شهيد اسداله زاده، سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، طبقه 9 اداره 

امور اصناف و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط داوطبين:

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران.

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و اختالس.
4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر.( در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيات اجرايي صادر مي شود)
5ـ عدم اشتهار به فساد.

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره و 
بازرس اتحاديه.(مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن مقتضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و 

يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9ـ وثاقت و امانت.

10ـ داوطلبان حائز شرايط مكلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تكميل پرسشنامه 
و بارگذاري مدارك خود اقدام و كدرهيگري مربوطه را به هيات اجرايي ارائه نمايند.

تبصره: الزم به توضيح اســـت براساس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن 
كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) 
قانون مديريت و خدمات كشـــوري در انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي منوط 
به اســـتعفاي آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است، اعالم رسمي 
پذيرش اســـتعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيات مديره اتحاديه 

الزامي است.
مدارك مورد نياز ثبت نام:
1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديد

2ـ يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن.
3ـ يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن.

4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن.
5ـ يـــك برگ تصوير مدرك تحصيلي(حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير 

اعتبار نامه(افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه  مي باشند)
6ـ كدرهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف

محمد جعفرنيا
 رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

م الف/983

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرس

اتحاديه صنف نبات، آبنبات ريزان و قندريزان 
شهرستان تهران(نوبت اول)

براســـاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر اســـت انتخابات 
هيـــات مديره و بازرس اتحاديه صنف نبات، آبنبات ريزان و قندريزان شهرســـتان تهران 
برگزار گردد. لذا از واجدين شـــرايط عضويت در هيات مديـــره و بازرس اتحاديه صنف 
مزبور كه در ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز شـــنبه مورخ 
 1398/1/17 لغايت روز شـــنبه مـــورخ 1398/2/7 به مدت 15 روز(بدون احتســـاب
ايام تعطيل) شخصاً با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان
اصناف«www.iranianasnaf.ir »، به هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي 
صنفي به نشاني: ضلع شـــمالي غربي ميدان وليعصر، كوچه ارژنگ پالك يك، ساختمان 
شهيد اسداله زاده، سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، طبقه 9 اداره امور اصناف 

و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط داوطبين:

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران.

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و اختالس.
4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر.( در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيات اجرايي صادر مي شود)
5ـ عدم اشتهار به فساد.

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره و 
بازرس اتحاديه.(مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن مقتضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و 

يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9ـ وثاقت و امانت.

10ـ داوطلبان حائز شرايط مكلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تكميل پرسشنامه 
و بارگذاري مدارك خود اقدام و كدرهيگري مربوطه را به هيات اجرايي ارائه نمايند.

تبصره: الزم به توضيح اســـت براساس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن 
كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) 
قانون مديريت و خدمات كشـــوري در انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي منوط 
به اســـتعفاي آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است، اعالم رسمي 
پذيرش اســـتعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيات مديره اتحاديه 

الزامي است.
مدارك مورد نياز ثبت نام:
1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديد

2ـ يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن.
3ـ يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن.

4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن.
5ـ يـــك برگ تصوير مدرك تحصيلي(حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير 

اعتبار نامه(افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه  مي باشند)
6ـ كدرهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف

محمد جعفرنيا 
رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

م الف/986

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرس

اتحاديه صنف تهيه و توزيع گوشت گاوي 
شهرستان تهران(نوبت اول)

براســـاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر اســـت انتخابات 
هيـــات مديره و بازرس اتحاديه صنف تهيه و توزيع گوشـــت گاوي شهرســـتان تهران 
برگزار گردد. لذا از واجدين شـــرايط عضويت در هيات مديـــره و بازرس اتحاديه صنف 
مزبور كه در ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز شـــنبه مورخ 
 1398/1/17 لغايت روز شـــنبه مـــورخ 1398/2/7 به مدت 15 روز(بدون احتســـاب 
ايام تعطيل) شخصاً با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان 
اصناف«www.iranianasnaf.ir »، به هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي 
صنفي به نشاني: ضلع شـــمالي غربي ميدان وليعصر، كوچه ارژنگ پالك يك، ساختمان 
شهيد اسداله زاده، سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، طبقه 9 اداره امور اصناف 

و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط داوطبين:

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران.

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و اختالس.
4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر.( در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيات اجرايي صادر مي شود)
5ـ عدم اشتهار به فساد.

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره و 
بازرس اتحاديه.(مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن مقتضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و 

يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9ـ وثاقت و امانت.

10ـ داوطلبان حائز شرايط مكلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تكميل پرسشنامه 
و بارگذاري مدارك خود اقدام و كدرهيگري مربوطه را به هيات اجرايي ارائه نمايند.

تبصره: الزم به توضيح اســـت براساس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن 
كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) 
قانون مديريت و خدمات كشـــوري در انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي منوط 
به اســـتعفاي آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است، اعالم رسمي 
پذيرش اســـتعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيات مديره اتحاديه 

الزامي است.
مدارك مورد نياز ثبت نام:
1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديد

2ـ يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن.
3ـ يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن.

4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن.
5ـ يـــك برگ تصوير مدرك تحصيلي(حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير 

اعتبار نامه(افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه  مي باشند)
6ـ كدرهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف

محمد جعفرنيا 
رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

م الف/985

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرس

اتحاديه صنف بوفه داران سينما و مجامع عمومي 
شهرستان تهران(نوبت اول)

براســـاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر اســـت انتخابات 
هيـــات مديره و بازرس اتحاديه  صنف بوفه داران ســـينما و مجامع عمومي شهرســـتان 
تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شـــرايط عضويت در هيـــات مديره و بازرس اتحاديه 
صنف مزبور كه در ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز شـــنبه 
 مورخ 1398/1/17 لغايت روز شـــنبه مورخ 1398/2/7 به مدت 15 روز(بدون احتساب
ايام تعطيل) شخصاً با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان 
اصنـــاف«www.iranianasnaf.ir»، به هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي 
صنفي به نشاني: ضلع شـــمالي غربي ميدان وليعصر، كوچه ارژنگ پالك يك، ساختمان 
شهيد اسداله زاده، سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، طبقه 9 اداره امور اصناف 

و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط داوطبين:

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران.

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و اختالس.
4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر.( در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيات اجرايي صادر مي شود)
5ـ عدم اشتهار به فساد.

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره و 
بازرس اتحاديه.(مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن مقتضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و 

يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9ـ وثاقت و امانت.

10ـ داوطلبان حائز شرايط مكلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تكميل پرسشنامه 
و بارگذاري مدارك خود اقدام و كدرهيگري مربوطه را به هيات اجرايي ارائه نمايند.

تبصره: الزم به توضيح اســـت براساس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن 
كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) 
قانون مديريت و خدمات كشـــوري در انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي منوط 
به اســـتعفاي آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است، اعالم رسمي 
پذيرش اســـتعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيات مديره اتحاديه 

الزامي است.
مدارك مورد نياز ثبت نام:
1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديد

2ـ يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن.
3ـ يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن.

4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن.
5ـ يـــك برگ تصوير مدرك تحصيلي(حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير 

اعتبار نامه(افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه  مي باشند)
6ـ كدرهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف

محمد جعفرنيا 
رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

م الف/984

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرس

اتحاديه صنف سمساران و امانت فروشان 
شهرستان تهران(نوبت اول)

براســـاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر اســـت انتخابات 
هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف سمســـاران و امانت فروشـــان شهرســـتان تهران 
برگزار گردد. لذا از واجدين شـــرايط عضويت در هيات مديـــره و بازرس اتحاديه صنف 
مزبور كه در ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز شـــنبه مورخ 
 1398/1/17 لغايت روز شـــنبه مـــورخ 1398/2/7 به مدت 15 روز(بدون احتســـاب

 ايام تعطيل) شخصاً با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان 
اصناف«www.iranianasnaf.ir »، به هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي 
صنفي به نشاني: ضلع شـــمالي غربي ميدان وليعصر، كوچه ارژنگ پالك يك، ساختمان 
شهيد اسداله زاده، سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، طبقه 9 اداره امور اصناف 

و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط داوطبين:

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران.

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و اختالس.
4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر.( در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيات اجرايي صادر مي شود)
5ـ عدم اشتهار به فساد.

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره و 
بازرس اتحاديه.(مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن مقتضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و 

يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9ـ وثاقت و امانت.

10ـ داوطلبان حائز شرايط مكلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تكميل پرسشنامه 
و بارگذاري مدارك خود اقدام و كدرهيگري مربوطه را به هيات اجرايي ارائه نمايند.

تبصره: الزم به توضيح اســـت براساس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن 
كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) 
قانون مديريت و خدمات كشـــوري در انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي منوط 
به اســـتعفاي آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است، اعالم رسمي 
پذيرش اســـتعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيات مديره اتحاديه 

الزامي است.
مدارك مورد نياز ثبت نام:
1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديد

2ـ يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن.
3ـ يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن.

4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن.
5ـ يـــك برگ تصوير مدرك تحصيلي(حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير 

اعتبار نامه(افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه  مي باشند)
6ـ كدرهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف

محمد جعفرنيا 
رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

م الف/981

 آگهى تغييرات شركت توليدى لوازم خانگى نانيوا سهامى خاص 
به شماره ثبت 248887 و شناسه ملى 10102893979 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/11/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در 
واحد ثبتى تهران به آدرس ستان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، خاك سفيد ، 

كوچه اسوه ، خيابان دهم غربى ، پالك 6 ، طبقه همكف كدپستى 1658754311 تغيير يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (390484) 

 آگهى تغييرات شركت ظفر رايانه پايدار سهامى خاص 
به شماره ثبت 448680 و شناسه ملى 14003850377 

به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
آقاى روح اله ســــامنى به شماره ملى 3979617092 به ســــمت بازرس اصلى و خانم الهام سعادت به شماره ملى 
0080786561 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان 

شركت منتهى به سال 1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390482)

 آگهى تغييرات شركت مهندسى فراز آلياژ سپنتا سهامى خاص 
به شماره ثبت 4215 و شناسه ملى 10320762194 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/11/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - 
رحيم مرادى قشـــالقى كد ملى 0452605458 به سمت رئيس هيئت مديره و فاطمه 
مرادى قشالقى كد ملى 0083135448 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و رحيم 
مرادى قشالقى كد ملى 0452605458 به ســـمت مدير عامل و زهرا مرادى قشالقى 
كد ملى 0082763844 به ســـمت عضو هيات مديره و على مرادى قشـــالقى كد ملى 
0451710878 به ســـمت عضو هيات مديره انتخاب گرديدند و حق امضا كليه اسناد و 
اوراق بهادار و بانكى با امضاء ثابت مديرعامل و رئيس هيات مديره همراه با مهر شـــركت 
معتبر خواهد بود و ساير نامه هاى ادارى با امضاى مديرعامل يا نايب رئيس هيات مديره 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
حجت اله قلى تبار

 سرپرست اداره ثبت شركت ها وموسسـات غير تجارى شهرستانهاى استان تهران  
سازمان ثبت اسناد و امالك كشـور اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (390494)

 آگهى تغييرات
 شركت مهندسى فراز آلياژ سپنتا سهامى خاص 

به شماره ثبت 4215 و شناسه ملى 10320762194 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/11/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : -رضا طالعى به شماره ملى 0072428661 به سمت بازرس 
اصلى و مهران نجفى به شـــماره ملى 0010831428 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت يكسال انتخاب گرديدند. -فاطمه مرادى قشالقى به شماره ملى 0083135448 و 
زهرا مرادى قشالقى به شماره ملى 0082763844 و على مرادى قشالقى به شماره ملى 
0451710878 و رحيم مرادى قشالقى به شماره ملى 0452605458 به سمت اعضا 

هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
حجت اله قلى تبار 
سرپرست اداره ثبت شركت ها وموسسات غير تجارى شهرستانهاى 
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشـور اداره كل ثبت اسناد و امالك 
استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (390492)

 آگهى تغييرات شركت توسعه برق و انرژى هرمزان سهامى خاص 
به شماره ثبت 465926 و شناسه ملى 14004651634 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/08/28 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : - ترازنامه و صورت هاى مالى براى سال مالى منتهى به 1397/06/31 
مورد تصويب قرار گرفت. - موسسه حسابرسى و خدمات مديريت آرمان نوين رسيدگى 
حسابداران رسمى به شناسه ملى 10103013428 به عنوان حسابرس و بازرس اصلى 
و موسسه حسابرســـى فريوران راهبرد به شناســـه ملى 10861872119 به عنوان 
بازرس على البدل شـــركت، براى سال مالى منتهى به 1398/06/31 تعيين گرديدند. - 
اشخاص ذيل براى مدت 2 ســـال به عنوان اعضاء هيأت مديره انتخاب شدند: - شركت 
ســـرمايه گذارى برق و انرژى غدير به شناســـه ملى 10320660538 - گروه مپنا به 
شناســـه ملى 10101431259 - شركت توســـعه برق غدير اوكسين به شناسه ملى 
10320884533 - روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهى 

هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390491)

 آگهى تغييرات 
شركت پترو خرم پرديس فن آوران شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 436189 و شناسه ملى 10320858343 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/03/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : تراز نامه وحساب ســـود وزيان منتهى به ســـال 1396 بتصويب رسيد . مؤسسه حسابرسى 
رايمند و همكاران به شـــماره ثبت 13272 و شناســـه ملى 10100505999 به عنوان بازرس 
اصلى و مؤسســـه حسابرسى صالح انديشان حسابداران رســـمى به شماره ثبت 13873 و شناسه 
ملى 10100523660 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى انتخاب شدند روزنامه 
كثيراالنتشار اطالعات براى درج آگهى هاى شـــركت انتخاب گرديد اعضاى هيئت مديره شركت 
براى مدت 2 سال به شرح ذيل انتخاب گرديدند: شـــركت روماك انرژى سرآمد (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 422120 و شناســـه ملى 10320756647 شركت سروش انرژى پايدار (سهامى 
خاص) به شـــماره ثبت 439831 و شناسه ملى 10320876695 شركت پلى اتيلن گستران البرز 

(سهامى خاص) به شماره ثبت 365193 و شناسه ملى 10104102234 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (390490)

 آگهى تغييرات شركت روپاك مهر سهامى خاص 
به شماره ثبت 361798 و شناسه ملى 10320140351 

به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/10/03 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
ابوالفضل مســــگرزاده با كد ملى 0054688541 - حميد مسگرزاده با كد ملى 0071621946 و احمد اخبارى 
آزاد با كد ملى 0068705123 بعنوان اعضاء هيئت مديره براى مدت دو ســــال انتخاب گرديدند. حميد مظفرى 
بــــا كد ملى 3932667263 بجاى احمد اخبارى آزاد با كد ملى 0068705123 به عنوان بازرس اصلى براى بقيه 

مدت تصدى انتخاب گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390487) 

 آگهى تغييرات موسسه خيريه حضرت ثامن االئمه ع 
به شماره ثبت 3136 و شناسه ملى 10100207968 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/11/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل شركت در 
واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-چهارراه 
ابوسعيد-كوچه عدالت خواه-بن بست شـــهيد ابراهيم حاذقى-پالك -4طبقه همكف-كد پستى 

1114717851 تغيير يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390480) 

 آگهى تغييرات شركت پترو خرم پرديس فن آوران شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 436189 و شناسه ملى 10320858343 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/03/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
آقاى محمد هادى رهبرى با شماره ملى 2294996445 به نمايندگى از شركت روماك 
انرژى ســـرآمد به ســـمت رئيس هيأت مديره. آقاى ناصر وكيلى پيهانى با شماره ملى 
3932519507 به نمايندگى از شـــركت ســـروش انرژى پايدار به سمت نايب رئيس 
هيأت مديره. آقاى تورج تازه بهار با شماره ملى 0937478571 به نمايندگى از شركت 
پلى اتيلن گســـتران البرز بعنوان عضو هيأت مديره. آقاى رسول هاجرى با شماره ملى 
0073874825 خـــارج از اعضاى هيأت مديره بعنوان مديرعامل. كليه چك ها و بروات 
و ســـفته ها و قراردادها و اوراق تجارى با امضاى مديرعامل و يكى از اعضاى هيأت مديره 
با مهر شـــركت و در غياب مديرعامل با امضاى رئيس هيـــأت مديره و يكى از اعضاى 
هيأت مديره با مهر شـــركت و ســـاير مكاتبات عادى با امضاى منفرد مديرعامل با مهر 

شركت معتبر باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(390489)

 آگهى تغييرات شركت فيلتر سركان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 51819 و شناسه ملى 10820005512 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/25 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : -خانم اشـــرف چراغعليئى به كد ملى 3978360731 به سمت رئيس 
هيئت مديـــره -خانم فاطمه چراغى 3978381273 به ســـمت نايب رئيس 
هيئت مديره -آقاى محمد چراغى 0058092455 به سمت عضو هيات مديره 
و مديرعامل -آقاى احمد چراغى به كد ملى 0077520130 به ســـمت عضو 
هيات مديره - كليه اسناد و اوراق بهادار وتعهد اور شركت با امضا ثابت مدير عامل 
و يك نفر از اعضاى هيات مديره با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد . همچنين 

كليه اسناد عادى و ادارى با امضا مدير عامل با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390486)

 آگهى تغييرات شركت روپاك مهر سهامى خاص 
به شماره ثبت 361798 و شناسه ملى 10320140351 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/08 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : ابوالفضل مسگرزاده به شماره ملى 0054688541 به سمت مديرعامل و 
رئيس هيات مديره ، احمد اخبارى آزاد به شماره ملى 0068705123 به سمت 
نايب رئيس هيات مديره ، حميد مســـگرزاده به شماره ملى 0071621946 به 
سمت عضو هيات مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند . كليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسالمى 
با امضاى مدير عامل به تنهايى همراه با مهر شركت و يا با امضاى دو نفر از اعضاى 

هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (390485) 

 آگهى تغييرات 
شركت سرمايه گذارى برق و انرژى غدير شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 414830 و شناسه ملى 10320660538 
به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/10/26 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زيان و سود و زيان براى سال 
مالى منتهى 1396/06/31 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسى بهراد 
مشار به شماره ثبت 13898 و شناسه ملى 10840017999 به عنوان بازرس 
اصلى و موسســـه حسابرســـى فريوران راهبرد به شماره ثبت 3309 و شناسه 
ملى 10861872119 به عنوان بازرس على البدل شركت، براى مدت يك سال 
مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثير االنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى 

شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390483)

شركت سيمان فارس نو(ســـهامي عام) در نظر دارد انجام امور خدماتي 
ذيل را از طريق برگزاري مناقصات عمومي با شـــرايط مشروحه ذكر شده 
به پيمانكاران واجد صالحيت كه داراي تجربيات كافي در زمينه هريك از 

مناقصات باشند واگذار نمايد.

ميزان تضمين شركت عنوان مناقصه
در مناقصه(ريال)

102/500/000حفاظت و انتظامات كارخانه و دفتر مركزي
72/000/000ترابري سبك( خودروهاي سواري و وانت)

108/000/000تامين نيروي انساني
خدمات ساختمان هاي جنبي و پشتيباني 

100/000/000كارخانه و دفتر مركزي
107/000/000نگهداري محيط  زيست

66/000/000ايمني و بهداشت كار
زمان دريافـــت اســـناد مناقصـــه: از تاريـــخ 1398/01/18 لغايت 

1398/01/27
محل دريافت اسناد مناقصه: شـــيراز، فرهنگ شهر، روبروي بلوار شهيد 

www.farsnov.com :كسايي، پالك 132 و يا از طريق وب سايت
ميزان تضمين شركت در هر مناقصه: جهت هر مناقصه به شرح فوق الذكر 

به صورت واريز وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي در وجه مناقصه گزار
مهلت تحويل پيشـــنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 

مورخ 1398/01/28
بازگشايي پاكت هاي پيشنهاد قيمت حداكثر تا پايان ارديبهشت 1398 

صورت مي پذيرد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصات مندرج است. شركت 
در جلسه توجيهي طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصات جهت كليه 

شركت كنندگان الزامي است.
هزينه درج آگهي در يك نوبت بر عهده برنده هر مناقصه مي باشد.

 مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها يا رد كليه آنها مختار است.
متقاضيان براي كســـب اطالعات بيشـــتر مي توانند با شـــماره تلفن 

36322690ـ071 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمايند.
شركت سيمان فارس نوـ  سهامي عام

آگهي مناقصات عمومي
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رونمايي از مجموعه كتابهاي 
آموزش شهروندي شهرداري تبريز

تبريـــزـ  خبرنگار اطالعـــات: مجموعه 26 جلدي كتابهاي 
آموزش شهروندي كه به همت شهرداري تبريز تدوين و چاپ شده 
اســـت، با حضور مهدي جمالي نژاد، معاون وزير كشـــور رونمايي 

شد.
شهردار تبريز در حاشيه رونمايي از اين مجموعه، با بيان اينكه 
آموزش شـــهروندي از ابتدا جزو برنامههاي اصلي شهرداري تبريز 
بوده است، گفت: نزديك يك سال با همكاري آموزش و پرورش 
تدوين سرفصلهاي اين كتابها در حال انجام بود كه باالخره در 

نمايشگاه مديريت شهري و روستايي رونمايي شد.
ايرج شهين باهر افزود: اين مجموعه از 26 عنوان كتاب تشكيل 
شده كه براي مقاطع مختلف و گروههاي هدف مشخص، تدوين و 
چاپ شده است. با اين مجموعه از كتابها، شاهد تدريس رسمي 

آموزش شهروندي در كشور خواهيم بود.
شهردار تبريز افزود: اگر بخواهيم شاهد ارتقاي فرهنگ شهرنشيني 
در كشور باشيم، بايد به سمت آموزش برويم و بهترين زمان براي 

اين آموزش به دانشآموزان، مقاطع دبستان و راهنمايي است.

6 پروژه توزيع برق در تبريز
 به بهرهبرداري رسيد

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: 6 پروژه شـــركت توزيع نيروي برق 
تبريز با 8 ميليارد ريال هزينه به بهرهبرداري رسيد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شهرستان تبريز در مراسم 
بهره برداري از اين پروژهها، گفت: بسياري از اين پروژهها توسعهاي، 
احداثي، اصالحي و ساماندهي مديريت توزيع برق شهر اسكو است كه 
در سريعترين زمان ممكن به وسيله امور نوسازي انجام شده است.

عادل كاظمي افزود: تأمين برق مجتمع 180 واحدي باراما، تأمين 
كيلوولت  برق مجتمع 45 واحدي بازار روز ايلخچي، اصالح خط 20
جنب كالنتري ســـهند، تأمين برق مجتمع مســـكوني 100 واحدي 
ياقوت، تأمين برق مجتمع 261 واحدي تنديس سهند و تأمين برق 
مجتمع 128 واحدي پديده سهند از جمله پروژههاي افتتاح شده به 

وسيله شركت توزيع نيروي برق تبريز است.
با توجه به اينكه پروژههاي ياد شـــده به صورت مجتمعهاي 
چندين واحدي بوده است و تعداد زيادي از متقاضيان پيگيري كننده 
تقاضاهاي خود بودند اتمام اين پروژهها باعث حل مشكالت مردم 

و ابراز رضايتمندي مشتريان شده است.

ديدار رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
ايالم از بيمارستان ايوانغرب 

ايوانغربـ  خبرنگار اطالعات: رئيس دانشـــگاه علوم پزشكي 
ايالم در ســـفر به ايوان غرب از ســـتاد شبكه بهداشت و درمان اين 

شهرستان ديدن كرد. 
دكتر همتي در جمع كاركنان اين شبكه اعالم كرد: هزينه احداث 
سالن جلسات از اين شبكه را تقبل خواهم كرد، زيرا سالن اجتماعات 

براي اين شبكه ضروريست. 
در اين ديدار كه معاونين دانشـــگاه، مدير شـــبكه و سرپرست 
بيمارســـتان امامرضا(ع) ايوان دكتر همتي را همراهي مي  كردند. وي 
از بخشهاي اين بيمارستان ديدن كرد و پس از آن گفت: هدف ما 

رضايتمندي مردم است. 
،CCU از 4 ICU دكتـــر همتي همچنين با ارتقاي بخشهاي

به 6 تخت موافقت كرد و افزود: اعزام بيماران از شهر ايوان به مركز 
استان كاهش مييابد. 

وي براي ارائه خدمات به مردم با استقرار 2 پزشك متخصص 
راديولوژي و چشمپزشكي در ايوان موافقت كرد كه يك روز در هفته 
توسط پزشك متخصص جراحيهاي چشم در بيمارستان امامرضا(ع) 
انجام شـــود و يك دستگاه ماشـــين بيهوشي، و يك دستگاه چراغ 

سياليتيك براي اتاقعمل نيز بيمارستان اختصاص يابد. 
در ادامه جلســـه علي برجي، سرپرست بيمارستان امامرضا(ع) 
ايوان گزارشي از وضعيت كلي آن را ارائه داد و سپس دكتر همتي 
هيأت همراه از داروخانه بخش خصوصي بيمارســـتان امامرضا نيز 

ديدن كردند.

برگزاري نخستين جلسه شوراي  
اداري سال 98 استان كرمان

كرمان - خبرنگار اطالعات: نخســـتين جلسه شوراي اداري سال 98
استان كرمان برگزار شد.

استانداركرمان در اين جلسه گفت: رونق توليد همواره از دغدغههاي 
ما دراستان بوده است و اكنون با تاكيد رهبر معظم انقالب به عنوان وظيفه 

شرعي و اداري بايد به آن نگاه كرد.
دكتـــر محمـــد جواد فدايي ادامه داد:  رونق توليد  و افزايش ظرفيت 
واحدهاي توليدي موجود، فعال كردن واحدهاي توليدي غيرفعال و يا نيمه 
فعال، تكميل و آغاز بهرهبرداري از واحدهاي توليدي نيمه تمام، برنامهريزي 
براي سرمايهگذاري متقاضيان در طرحهاي جديد منطبق با ظرفيتها، توسعه 
صادرات و توسعه واحدهاي فناور و دانش بنيان به عنوان محور فعاليت 
تمامي دستگاههاي اجرايي استان در جهت سياست رونق توليد است.وي 
تاكيد كرد: از مجموع 1600واحد صنعتي استان كرمان، 700 مورد آن فعال 
هستند و در حقيقت 60 درصد از سرمايهگذاري استان يا فعال نيستند و 
يا ناقص كار ميكنند  كه مديران ميتوانند نظرات و ديدگاههاي كارشناسي 

خود را درباره طرحها و برنامهها ارائه دهند. 
 استاندار كرمان ادامه داد:با توجه به اينكه ما در سال گذشته توانستيم 
طرحهاي متنوع و قابل قبولي را افتتاح و راه اندازي كنيم  به نكات منفي 
كه بعضا گفته ميشود كه شرايط كار وجود ندارد و امنيت سرمايهگذاري 
نداريم،  نبايد توجه كرد.حجتاالسالم والمسلمين شيخبهايي امام جمعه 
موقت كرمان هم در اين جلسه گفت: در فعاليتهايمان مراقب سيالبهايي 
باشيم كه همه تالشها و ذره ذره سازندگي ما را يكجا به همراه خود نبرد. 
بايد مراقب سيل تحريم، نقشههاي دشمن توسط بعضي از دستاندركاران 
نفوذي دشـــمن، سوءمديريتها و كوتاهيها باشيم.در پايان رئيس مجمع 
نمايندگان اســـتان كرمان گفت: با روشهاي ســـنتي و وضعي كه تاكنون 
داشتيم نميتوان پيش رفت و با  توجه به نامگذاري سال توسط رهبر معظم 
انقالب اسالمي، بايد طرحي نو به اجرا بگذاريم كه بخشي از آن مربوط به 
بهبود و تسهيل فضاي كسب و كار است.اميري اظهار داشت: براي همدلي 
دستگاههاي نظارتي بايد نشستهاي هم انديشي با مديران داشته باشيم كه 

انگيزه، قدرت و شجاعت تصميمگيري مديران تقويت شود.

تهران، ميزبان كرمانشناسان ميشود
كرمان - خبرنگار اطالعات: نشست برنامهريزي برگزاري مراسم سي 
امين سالگرد تاسيس مركز كرمانشناسي با عنوان گنج 30 ساله با حضور 

مسئوالن در محل استانداري كرمان برگزار شد.
استاندار كرمان در اين نشست گفت: دراين برنامه بايد از توانمنديهاي 
استان استفاده شود و اين جشنواره  نبايد برنامهاي نمايشي و تفنني باشد، 
بلكه بايد برنامه فرهنگي موثر باشد كه سه بخش ارائه گزارش عملكرد و 
تقدير از فعاالن 30 ساله مركز كرمان شناسي، فعاليتهاي فرهنگي كه به 

مناسبت اين جشنواره برگزار ميشود و برنامههاي ويژه باشد.
محمد جواد فدايي با بيان اينكه از ظرفيت جشنواره گنج 30ساله بايد 
براي توسعه آينده استان استفاده كرد، افزود: از برنامههايي كه در شهرستانها 
ديده شده است، از جمله نمايشگاه توانمنديها براي سرمايه گذاريها و 
برنامههاي فرهنگي آينده استفاده كنيم. وي گفت: با توجه به اينكه يكي از 
معضالت ما بيرونقي توليد است بايد از فرصت جشنواره براي رونق توليد 

در استان كرمان كه جاي وسيع و كار زيادي هم دارد استفاده شود.
در ادامه اين نشست رئيس مركز كرمانشناسي از چاپ كتاب  «گنج 
30 ســـاله» كه نشـــان و نمادي از فعاليتهاي 30ساله مركز كرمانشناسي 
است خبرداد و گفت: اين كتاب  هفتم ارديبهشت ماه در دانشگاه شهيد 
باهنر كرمان به همراه تعداد ديگري از كتابها كه در دست چاپ و انتشار 
هستند، رونمايي خواهد شد. محمد علي گالبزاده افزود: سه روز از اين 
مراسم در تهران برگزار خواهد شد و همراه با گل افشاني تصاوير استادان 
زنده ياد كرماني دانشـــگاه تهران، باستاني پاريزي، احمد ناظرزاده، محمود 
روحاالميني و دكتر ثمري، نشست فرهيختگان كرماني مقيم تهران در تهران 
همراه خواهد بود. همچنين شهابي دبير اجرايي اين جشنواره در اين نشست 
گفت:  اين جشنواره در تهران با حضور 600 نفر از فرهيختگان كرماني 
داخل و خارج از كشور به ويژه مقيم تهران برگزار خواهد شد و در همايش 
دانشگاه شهيد باهنر كرمان كه با دبيري علمي دكتر بصيري برگزار ميشود، 
نوبت صبح مقاالت و سخنرانيها را خواهيم داشت و عصر با همكاري 
شهرداري و شوراي اسالمي از سرديس سه چهره ماندگار فرهنگي كرمان 

رونمايي خواهد شد. 
گفتني است: اين جشنواره از دوم ارديبهشت ماه در تهران آغاز و از 
هشتم تا 14 ارديبهشت در تاالر  بسطامي پارك مادر شهر كرمان برنامههاي 

شد. مربوط به جشنواره برپا خواهد

شنبه 17فروردين 1398ـ   30 رجب  1440ـ    6 آوريل 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27250

مشـــهد - خبرنگار اطالعـــات: 100 ميليارد ريال 
از اعتبارات خراســـان رضوي براي توسعه گردشگري 

اختصاص يافت.
استاندار خراسان رضوي با اعالم اين خبر در كارگروه 
تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  و 
ســـتاد اجرايي خدمات سفر استان كه با حضور معاون 
رئيسجمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور 
برگزار شد، افزود: اين اعتبارات با همكاري بانك ملي  و 
در قالب تســـهيالت با نرخ بهره پايين در اختيار سرمايه 
گذاران و فعاالن بخش خصوصي در حوزه گردشـــگري 
قرار ميگيرد.عليرضا رزم حسيني گفت: خراسان رضوي 
چند ويژگي منحصر به فرد دارد كه بارگاه منور حضرت 
رضا (ع) جايگاه منحصر به فردي به استان داده است و 
شوق زيارت آن حضرت انگيزه اصلي سفر گردشگران و 

زائران به اين استان است.
استاندار خراسان رضوي تاكيد كرد: آب و هواي دو 
بخش شمالي و جنوبي استان ميتواند مقصد مناسبي براي 
گردشـــگران داخلي و خارجي در ارائه دو اقليم طبيعي 

كوهستاني و كويري باشد. 
وي گفت: آثار تاريخي فاخر در اين استان بي شمار 
است كه ميتوان به آرامگاه  هاي فردوسي، عطار و ديگر 
مقابر مفاخر و علما در استان اشاره كرد كه ميتواند در 
كنار مبحث صنايع دستي در اين استان منشا بسيار خوبي 
براي ارائه خدمات گردشگردي و صادرات صنايع دستي 
در خراسان رضوي به شمار آيد.رزم حسيني يكي از عوامل 

رونق توليد در بخش گردشگري را صنايع دستي اعالم كرد 
و گفت: توسعه اينگونه توليدات از اولويتهاي استان است 
كه با وجود برخي موانع حركت براي سرمايه گذاري بخش 

خصوصي در اين حوزه در حال انجام است.
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
خراســـان رضوي هم در اين جلســـه گفت: جا دارد از 
فرمانداران و روساي ميراث فرهنگي شهرستانها به عنوان 
رئيس و دبيران ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستانها به 

خاطر تالشهاي آنها براي خدمات دهي بهتر به زائران 
و مسافران قدرداني شود.

مكرمي فر افزود: ستاد خدمات سفر دائمي است و 
در طول سال فعاليت دارد اما در ايام سفرهاي نوروزي و 

تابستاني فعاليتهاي ستاد افزايش مييابد.
وي با اشاره به اين كه در نوروز امسال ورود مسافر 
به مشهد 1/2 درصد در مقايسه با سال قبل كاهش داشت، 
اظهار داشت: بيشترين سهم ورود مسافر مربوط به سفر 

با خودروهاي شخصي است و مشهد با وجود سيالب و 
ناپايداريهاي جوي باز هم شمار بااليي از مسافران كشور 
را به خود اختصاص داد، چنانچه نوروز امســـال هفت 
ميليون و  771 هزار و 126 نفر شب اقامت در خراسان 
رضوي انجام شد كه در مقايسه با سال قبل هفت درصد 

رشد داشته است.
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
خراسان رضوي تاكيد كرد: تشديد نظارت بر تاسيسات 
گردشگري اســـتان در نوروز امسال صورت گرفت كه 
8271 مورد نظارت با 26درصد رشـــد آمار عملكرد اين 

حوزه است.
وي به برگزاري نوروزگاه بين المللي در مرز مشترك 
ايران و تركمنستان اشاره كرد و گفت: امسال در خراسان 
رضوي براي برگزاري 168 نوروزگاه برنامه ريزي شد كه 
فقط شش مورد به واسطه حادثه سيل و همدردي با سيل 

زدگان به تعويق افتاد و بقيه در زمان مقرر برگزار شد.
مكرمـــي فر در ادامه از تشـــديد نظارت بر اماكن 
گردشگري استان در نوروز امسال خبر داد و گفت: 8271

مـــورد نظارت بر اين اماكن انجام گرفت كه 26 درصد 
نسبت با پارسال رشد داشته است.

وي گفـــت: در تنظيم بازار اصناف اســـتان هم با 
همكاري دستگاههاي متولي  20هزار و 973 بازرسي و 
10هزار و 85 شـــكايت رســـيدگي شده است و در اين 
حوزه 2 ميليارد و 855 ميليون تومان به شاكيان برگشت 

داده شده است. 

اختصاص 100ميليارد ريال از اعتبارات خراسان رضوي به گردشگري

زاهـــدان - خبرنگار اطالعات: 
استاد برجسته اخالق حوزه علميه قم 
گفت: با حفظ وحدت، همبستگي و 
يكپارچگي امت اسالمي شكل گيري 
يك تمدن بزرگ ميســـر است و با 
شايستگي ميتوان همايشهاي باشكوه 
وحـــدت را در بالد كفر و نيويورك 

آمريكا برگزار كرد.
 آيت اهللا مهدي احدي در بيست 
و هشتمين همايش دانش آموختگي 
طالب دارالعلوم اهل ســـنت زاهدان 
با تاكيد بر اينكه مسلمانان بايد مانند 
باران رحمت باشند و آباداني، نشاط و 
رحمت را به جهان بشريت هديه كنند 
افزود: توحيد خداوند و رسالت نبوي 

بايد در همه دنيا منتشر شود.
استاد حوزه علميه قم ادامه داد: 
قرآن كريم و ســـيرت نبوي انسان را 
از نزاع و اختالف دور ميكند و پيام 
قرآن كريم حفظ وحدت، انسجام و 
اخوت و برادري و توسعه علمي است 
كه دشـــمنان اين مهم را بر نميتابند 
و به بهانههاي مختلف مســـلمانان را 
نابود ميكنند.وي با بيان اينكه مسلمانان 

باالترين سرمايههاي علم را در اختيار 
دارنـــد، افزود: در دانشـــگاه بزرگ 
دارالعلوم زاهدان علم به دنيا منتشـــر 
ميشود كه در گذشته اين نعمت نبوده 
است و افتخار ميكنيم ظرفيتهاي 

توسعه علمي را داريم.
احـــدي ادامه داد: قدرت عظيم 
مسجد مكي و دارالعلوم در بصيرت 
رهبران ديني و مذهبي آن اســـت كه 
زيباييها را به خوبي منتشر ميكند، 
لذا حضور در جمع علما و بزرگان و 
اهل ســـنت فهيم و با بصيرت و پيام 
رســـانهاي وحدت باعث افتخار و 
دلگرمي است و بنده همه ساله پيامهاي 
معنوي وحدت اين همايشهاي باشكوه 
را به علما و مسئوالن قم و پايتخت 

كشور منتقل ميكنم.
مولوي عبدالعزيـــز حنفي از 
علماي گلستان هم گفت: وحدت بر 
پايه قرآن و سنت ناگسستني است.در 
اين آيين شـــماري از فضال و طالب 
دستاربندي شدند و 40 نفر از حافظان 
و 9 نفـــر از قاريان قرآن كريم مورد 

تجليل قرار گرفتند.

آيت اهللا احدي:مسلمانان بايد باران 
رحمت باشند قزوينـ  خبرنگار اطالعات: «طرح اصالحات 

پارامتريك سازمان تامين اجتماعي پيامدهاي منفي 
گستردهاي براي جامعه هدف اين سازمان دارد.»

رئيس هيات مديره كانون عالي انجمنهاي 
صنفي كارگران ايران با انتقاد از طرح ارائه شـــده 
به مجلس شوراي اسالمي با عنوان «پارامتريك» 
از طرف سازمان تامين اجتماعي گفت: طرحي با 
عنوان اصالحات پارامتريك از طرف سازمان تامين 
اجتماعي با هماهنگي مركز پژوهشهاي مجلس 
شوراي اسالمي به دليل كاهش توان بالقوه براي 
ارائه خدمات بيمهشدگان و كاهش منابع سازمان 

به مجلس و دولت ارائه شده است.
ابوالفضل فتح الهي افزود: در اين طرح انتقال 
سوابق بيمهاي ساير صندوقها با كاهش حق سهم 
پرداختي، افزايش ســـن بازنشستگي از60 به 65

سال به بهانه افزايش سن اميد به زندگي، محاسبه 
مبداء و ميزان دســـتمزد بازنشستگي از 2 سال 
پاياني به 5 سال، تغيير شرايط بازنشستگي سخت 
و زيانآور و واگذاري تعيين شرايط بازنشستگي 
ســـخت و زيانآور از اداره كار و رفاه اجتماعي 
به سازمان تامين اجتماعي، تغيير سن برخورداري 
فرزندان براي دريافت مستمري بازنشستگان از 18
سال به 25 سال، افزايش حق بيمه كارگران از 7

درصد به 9 درصد، افزايش10 درصدي دريافت 
ماليات از مستمري بگيران داراي حقوق بيش از 
2 ميليون تومان، تغيير در وضع دريافت مستمري 
افراد تبعه بيمهشدگان متوفي، عدم امكان حق بيمه 
بازنشستگي دريافتكنندگان بيمه بيكاري منتهي به 
دو سال پاياني كار و... را از جمله اين اصالحات 

سازماني اعالم كرد.

وي بـــا تاكيد بـــر اين كه اصالحات طرح 
پارامتريك آســـيبهاي جدي به جامعه كارگري 
و بازنشسته سازمان تامين اجتماعي وارد ميكند، 
ادامه داد: اين طرح بدون حضور ســـاير اعضاي 
كميته سه جانبه شامل نمايندگان جامعه كارگري 
و كارفرمايي طراحي و براي بررسي و تصويب به 

مجلس شوراي اسالمي ارائه شده است.
رئيس هيات مديره كانون عالي انجمنهاي 
صنفي كارگران ايران خواستارعودت طرح پارامتريك 
سازمان تامين اجتماعي از مجلس شوراي اسالمي 
شـــد و گفت: هر گونه اصالحات سازمان تامين 
اجتماعي بايد با مشـــاركت جامعه كارگري و 
كارفرمايي انجام شود و نياز است تا براي بررسي 
موضوعات پيگيري شده در اين سازمان شوراي 

عالي تامين اجتماعي احيا شود.

پيامدهاي منفي طرح «پارامتريك» سازمان تامين اجتماعي

شكارچيان حرفهاي در منطقه 
شكارممنوع دشتي دستگير شدند  

كاكيـ  خبرنگار اطالعات: مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر 
گفت: يك گروه حرفهاي شـــكارچي قبل از اقدام به شكار در منطقه شكار 

ممنوع كوهمند شهرستان دشتي دستگير شدند.
فرهاد قلينژاد با اشاره به اينكه طبيعت نياز به حمايت و حفاظتهاي مردم 
دارد، فصل بهار را زمان زاد و ولد حيات وحش در استان بوشهر دانست و 
گفت: با توجه به شروع فصل زاد و ولد حيات وحش در مناطق حفاظت شده 
استان بوشهر در اين ايام سال، از عموم مردم تقاضا ميشود بدون هماهنگي 
وارد مناطق ممنوعه نشوند.مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر از 
دستگيري شكارچيان حرفهاي در منطقه شكار ممنوع كوهمند دشتي خبر داد 
و افزود: به دنبال پايش منطقه توسط محيط بانان اين منطقه و مشاهده 4 نفر 
متخلف شكار غيرمجاز پستانداران، پس از هماهنگيهاي الزم با يگان حفاظت 
استان شكارچيان مورد رصد محيط بانان قرار گرفتند و در ساعات اوليه بامداد 
محيط بانان موفق شدند بدون هيچ گونه درگيري و قبل از اقدام به شكار حيات 
وحش، متخلفان را دستگير كنند كه از آنان يك قبضه اسلحه گلولهزني كاليبر 
270، مقاديري فشنگ، فاصلهياب، دوربين چشمي و ديگر ادوات شكار كشف 
و ضبط شد.وي گفت: بعد از تنظيم صورتجلسه، شكارچيان براي رسيدگي 

به تخلفشان به مراجع قضايي بوشهر معرفي ميشوند.

14 دستگاه اتوبوس جديد در همدان
 به كار ميافتد

همدانـ  خبرنگار اطالعات: مدير معاونت اتوبوســـراني و پايانههاي 
مســـافربري سازمان شهرداري همدان از اضافه شدن 14 دستگاه اتوبوس 

جديد ناوگان اين شهر خبر داد.
بابك اسدي گفت: 200 دستگاه ناوگان اتوبوسراني همدان در بخشهاي 
خصوصي و دولتي فعال است كه از اين تعداد40 دستگاه طي 2 سال اخير 
نوسازي شده است.وي از اضافه شدن 4 دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان 
اتوبوسراني همدان در امسال خبر داد و گفت: طبق برنامهريزيها 14 دستگاه 

اتوبوس جديد نيز به ناوگان اضافه خواهد شد.

شهركرد- خبرنگار اطالعات: 
مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه 
شهركرد به عنوان مركز مشاوره برتر 
دانشجويي دانشگاههاي سراسركشور 

در سال 1397 انتخاب شد.
اين مركز به دليل تالش براي 
ارتقاي ســـالمت و ارائه خدمات 
روانشناختي به دانشجويان  از سوي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
به عنوان مركز مشـــاوره برتر سال 
1397 دانشگاههاي سراسر كشور 
انتخاب شـــد  و با اهدا لوح مورد 

تقدير قرار گرفت.
مركز مشاوره دانشگاه شهركرد 
در زمينه انجام مشاوره و راهنمايي 
براي دانشجويان و دانشگاهيان با 
حضور مشـــاوران مجرب، انواع 

خدمات روان شـــناختي شـــامل 
خدمات فردي(مشـــاوره فردي و 
مددكاري) و خدمات گروهي(گروه 
درماني و كارگاههاي آموزشـــي 

گروهي) ارائه ميدهد.
اين مركز همچنين در زمينههاي 
مشاوره تحصيلي، شيوههاي مطالعه، 
موفقيت در تحصيل، تمركز حواس، 
برنامه ريزي تحصيلي، مشـــاوره 
شخصيتي، مشـــكالت عاطفي، 
افسردگي، وســـواس، اضطراب، 
مشـــكالت زناشويي(مشـــاوره 
خانوادگي)، كودكان و مشـــاوره 
ازدواج( قبـــل از عقد، بعد از عقد، 
يك سال اول زندگي، چالشهاي 
زندگـــي مشـــترك و تعارضات 
خانوادگي) خدمات ارائه ميدهد.

عنوان برتر در سال 97 به مركز مشاوره 
دانشجويي دانشگاه شهركرد تعلق گرفت
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مقدمه:

جهان سياســت طى روزهاى گذشــته 
لحظات پرفراز و نشيبى را گذراند.تحريمهاى 
تازه آمريكا عليه روسيه،به رسميت شناختن 
حاكميــت رژيم صهيونيســتى بر جوالن 
اشغالى از سوى آمريكا،حمالت وحشيانه 
رژيم صهيونيســتى به غزه، حمله شيميايى 
تروريستها به شهر حما در سوريه،كناره گيرى 
بوتفليقه از قدرت،استعفاى نظربايف،ناكام 
ماندن طرح ترور البغدادى،حمله عربستان 
به بيمارستانى در صعده يمن،گوشه اى از 
تحوالتى بود كه طى روزهاى گذشته اتفاق 
افتاد.در اين نوشــتار تالش شده گردآورى 
مختصرى از وقايع بين المللى انجام شــود 

كه از نظر مىگذرانيد:
97/12/28

* رئيسجمهورى آمريكا در ديدار با همتاى 
برزيلى خود گفت: در حال بررسى پيوستن اين 
كشـــور آمريكاى جنوبى به ائتالف ناتو است.

از ســـويى،«ريچاردهاس» رئيس شوراى روابط 
خارجى آمريكا با اشاره به كاهش نفوذ واشنگتن 
در «خاورميانه»گفـــت: اين منطقه اكنون در دوره 
پساآمريكايى به سر مىبرد.در چنين شرايطى،يك 
مقـــام وزارت خارجه آمريكا از تمديد 90 روزه 
معافيتهاى مربوط به تحريمهاى ايران براى عراق 

خبر داد.
* بنابر اعالم پليس هلند، سومين مظنون به 
دستداشتن در تيراندازى اوترخت دستگير شد.

* حمله فردى با چاقو به كاركنان مدرسهاى 
واقـــع در پايتخت نـــروژ، چهار زخمى برجاى 

گذاشت.
*نخست وزير روسيه ضمن تاكيد بر جدايى 
ناپذيـــر بودن كريمه از كشـــورش، تحريمهاى 
اقتصادى و تهديد نظامى غرب عليه مســـكو را 

بىفايده خواند.
* گوترش  دبيركل سازمان ملل در جديدترين 
گزارش خود درباره قطعنامه 1701 از دولت لبنان 
خواست، در راستاى اجرايى كردن قطعنامههايى 
كه به خلع ســـالح گروههاى مسلح در لبنان فرا 
مىخواند، تالش كند.  از سويى، دستگاه اطالعاتى 
لبنان از دستگيرى يك شهروند دو تابعيتى به ظن 

جاسوسى براى رژيم صهيونيستى خبر داد.
*حـــزباهللا   لبنـــان در بيانيهاى عمليات 
استشـــهادى اخير «عمر ابوليلى» جوان 19 ساله 
فلسطينى در ســـلفيت كرانه باخترى را تبريك 
گفـــت واعالم كرد: مقاومت، توان انتخاب «زمان 
و مكان» مناســـب براى اقدامات خود را دارد.از 
سويى«فهمى شبانه» افسر سابق سرويس اطالعات 
تشـــكيالت خودگردان فلسطين فاش كرد، اين 
ســـرويس افرادى دارد كه مأموريت آنها تحريك 
مردم نوار غزه (عليه حماس) اســـت و براى اين 
كار حقـــوق مىگيرند. در اين حال،منابع خبرى 
فلسطين از حمله هواپيماى بدون سرنشين رژيم 
صهيونيســـتى به مواضع مقاومت در شرق غزه 
خبر دادند.در چنين شرايطى،نخســـتوزير رژيم 
صهيونيستى گفت: اطالعى درباره جزئيات طرح 
رئيسجمهورى آمريكا در راستاى ايجاد سازش 
بين فلسطين و رژيم صهيونيستى موسوم به «معامله 

قرن» ندارد.
* روزنامه القدس العربى از رسيدن بخشى 
از نيروهاى پيشمرگه كردستان عراق با هماهنگى 
آمريكا به شرق سوريه خبر داد و گفت:اين مساله 
مرتبط با مذاكرات آمريكا و تركيه در خصوص 
سوريه است.در اين حال،شبهنظاميان ُكرد تحت 
حمايت آمريكا با بيان اين كه توانستهاند بر اردوگاه 
«الباغوز» در شـــرق سوريه مسلط شوند، اعالم 
كردند: اين مساله به معناى اعالم پيروزى نهايى 
نيست. از سوى ديگر، تلويزيون دولتى سوريه از 

كشـــته شدن يك كودك سورى بر اثر تيراندازى 
تروريســـتها به يك اتوبوس مدرسه در شمال 
حلب خبر داد.در چنين شرايطى،«سرگئى شويگو» 
وزير دفاع روسيه در سفرى از پيش اعالم نشده 
وارد دمشق شد و نامه پوتين را تحويل بشار اسد 

رئيسجمهورى سوريه داد.
* ارتـــش و كميتههـــاى مردمى يمن در 
جديدتريـــن عمليات خود بر تعدادى از مواضع 
ائتالف سعودى در نجران مسلط شدند كه  منجر 
به كشته و مجروح شدن شمارى از مزدوران اين 
ائتالف شد.از طرفى،وزير بهداشت يمن از مرگ 
بيش از 100 هزار كودك يمنى در يك سال اخير 
به دليل حمله ائتالف سعودى و محاصره اين كشور 
خبر داد.همچنين برخى نهادها اعالم كردند كه از 
زمان توافق آتشبس سوئد براى يمن،شماركشتهها 
در اين كشـــور به ويژه در دو شهر حجه و تعز 

بيشتر شده است.
* دهها نفر از معترضان سودانى با برگزارى 
تظاهراتى در خارطوم، شعارهايى عليه «عمر البشير» 
رئيسجمهورى سودان سر دادند و خواستار «آزادى، 

صلح و عدالت» شدند.
* گروهى از رهبران سياسى و شخصيتهاى 
معـــارض الجزاير امروز از «عبدالعزيز بوتفليقه» 
رئيسجمهور اين كشـــور خواستند تا از قدرت 
كنارهگيرى كند. از طرفى،«احمد قايد صالح» رئيس 
ستاد مشترك ارتش الجزاير بر حل فورى بحران 
در اين كشور تأكيد كرد و گفت: هر گونه وضعيت 
دشوارى در كشور ممكن است مورد سوء استفاده 
طرفهاى بيگانه قرار گيرد.از ســـويى، «سرگئى 
الوروف» وزير امور خارجه روســـيه تأكيد كرد: 
سرنوشـــت مردم الجزاير بايد به دست خودشان 
تعيين شود و اين كار نيز بر اساس قانون اساسى اين 

كشور و قوانين بينالمللى صورت مىگيرد.
*حمله يك فرد مســـلح به روستايى در 
نزديكى پايتخت مصر به كشته شدن چهار نفر و 

زخمى شدن 11 نفر ديگر منجر شد.
* دو كشور سودان و سودان جنوبى درباره 
بازگشايى گذرگاههاى مرزى و تخليه منطقه امن 
خلع سالحشده ظرف مدت يكماه توافق كردند.

* 9 ســـناتور آمريكايى در نامهاى به شاه 
ســـعودى از وى خواستند به بازداشت زندانيان 

سياسى و نقض گروههاى اقليت پايان دهد.
* «نور سلطان نظربايف» رئيسجمهورى 
قزاقســـتان پس از 24 سال از سمت خود استعفا 

كرد.
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*نيروهاى امنيتى صهيونيستى با حمله به 
منطقه عبوين در شـــمال راماهللا، «عمر ابو ليلى»  
كه گفته مىشـــود عامل عمليات آرييل بود، را 
به شهادت رساندند. همچنين رژيم صهيونيستى 
ســـاعاتى پس از به شـــهادت رساندن مجرى 
عمليات «سلفيت»، دو جوان فلسطينى ديگر را در 
نابلس به شهادت رساند.ارتش رژيم صهيونيستى  
نيز گفت:فلســـطينيان به سمت اتوبوس حامل 
شهركنشـــينان در نزديكى شهرك «سلفيت» در 
كرانه باخترى تيراندازى كردند.از سويى،وزارت 
جنگ رژيم صهيونيستى اعالم كرد كه اين رژيم 
و آمريكا يك نسخه پيشرفته از سامانه موشكى 
«فالخن داوود» را در جنوب فلســـطين اشغالى 
آزمايش كردند. در اين حال،سياستمداران اردنى 
تصميم دادگاه رژيم صهيونيستى مبنى بر تعطيلى 
«بابالرحمه» در مسجداألقصى به مدت 60 روز 
را ظالمانه و در راستاى گسترش سيطره كامل اين 
رژيم بر شهر قدس برشمردند.از طرفى،شاه اردن 
با تاكيد بر مواضع ثابت اين كشور در حمايت از 
قدس گفت كه مساله قدس خط قرمز كشورش 
است.در خبر ديگرى،دولت فرانسه فعاليت چهار 
مركز مذهبى در اين كشـــور را به دليل دفاع از 

جنبش حماس، شـــاخه نظامى حزباهللا لبنان و 
جهاد اسالمى فلسطين را متوقف كرد.

*رئيسجمهورى آمريكا اعالم كرد اين 
كشـــور 400 نظامى خود را در سوريه نگه 
خواهد داشت.از سويى،وزير خارجه مصر تأكيد 
كرد: كشـــورش با دمشق روابط قوى دارد و 
هيچگونه شـــرطى براى بازگشت سوريه به 

اتحاديه عرب ندارد.
*سفارت آمريكا در بغداد مدعى شد كه عراق 
خواستار حضور و باقى ماندن نيروهاى آمريكايى در 

اين كشور براى مبارزه با تروريسم است.
* شليك موفق دو موشك بالستيك ارتش 

يمـــن به مواضع ائتالف ســـعودى در «جيزان» 
منجر به كشـــته و زخمى  شدن بيش از 70 نفر 
از مزدوران  اين ائتالف شـــد.از سويى،سخنگوى 
وزارت بهداشـــت يمن در آستانه آغاز پنجمين 
سال جنگ ائتالف سعودى عليه اين كشور اعالم 
كرد: در مجموع 37 هزار و 822 غيرنظامى يمنى 
قربانى بمباران و حمالت ائتالف ســـعودى شده 
كه از اين ميان، 12 هزار نفر كشـــته و 25 هزار 
و 741 نفر زخمى شـــدند. رئيس شوراى حقوق 
بشـــر سازمان ملل نيز گفت كه با وجود اين كه 
ســـه ماه از آغاز اجـــراى آتشبس در الحديده 
مىگذرد، هر روز هشـــت كودك يمنى كشته و 
يا زخمى مىشوند.دراين حال،پايگاه خبرى عربى 
الخليج الجديدنوشت: عربستان سعودى در شمال 
و امـــارات در جنـــوب يمن، متحدان خود را از 
دست دادهاند و فشارهاى داخل آمريكا براى توقف 
حمايت نظامى از رياض و اعتراض يمنىها هر 

روز بيشتر مىشود.
*حزب حاكم الجزاير گفت: مردم خواستار 
تغيير هستند و رئيسجمهورى هم به صراحت 
به درخواســـت تغيير حكومت اين كشور پاسخ 
داده اســـت.  در اين حال،معاون نخســـتوزير 
الجزاير در نشست خبرى مشترك با وزير خارجه 
آلمان، تنها راهحل بحران كشورش را گفتگو ميان 
طرفها دانســـت و گفت كـــه دولت آماده اين 

گفتگوها است.
*رئيسجمهورى آمريـــكا با بيان اين كه 
فعال تحريمهاى متوســـطى را عليه ونزوئال اجرا 
كردهاست، تهديد كرد كه همه گزينهها عليه اين 
كشور روى ميز است. در چنين شرايطى،وزارت 
خارجه ونزوئال به اظهارات رئيسجمهورى آمريكا 
مبنى بر روى ميز بودن همه گزينهها واكنش نشان 
داد و اعالم كرد كه دولت ونزوئال اين اظهارات 
خطرناك را قويا رد مىكند.  از سويى،معاون وزير 
خارجه روسيه بعد از ديدار با نماينده ويژه آمريكا 
در امور ونزوئال ضمن هشدار درباره توسل آمريكا 
به گزينه نظامى در ونزوئال، تاكيد كرد كه مسكو از 

منافع خود در ونزوئال حفاظت خواهد كرد.
*ســـخنگوى وزارت خارجه چين با رد 
اتهامهاى آمريكا عليه ماهيت برنامه موشـــكى 
كشـــورش گفت: اين آمريكاست كه قصد دارد 

ايستگاه ويژه سالح ليزرى در فضا مستقر كند.
*«قاسم ژامرت تاكايف» رئيس مجلس سناى 
قزاقستان كه بعد از استعفاى «نظربايف» اختيارات 
رئيس جمهورى موقت اين كشور را به دست آورده 
است سوگند ياد كرد. در چنين شرايطى،پارلمان 
قزاقستان از پيشنهاد «قاسم جامارت تاكايف» رئيس 

جمهور موقت براى تغيير نام پايتخت اين كشور 
حمايت كرد و«آستانه» پايتخت قزاقستان به «نور 
سلطان» تغيير نام داد. همچنين«دريغا نظربايووا» 
دختر «نورسلطان نظربايف» رئيس جمهورى سابق 
قزاقستان به عنوان رئيس مجلس سناى اين كشور 

انتخاب شد. 
*نخستوزير انگليس رسما از اتحاديه اروپا 
خواســـت تا تاريخ اجراى برگزيت تا 30 ژوئن 

به تعويق بيفتد.
* رئيس جمهورى روســـيه در مراسمى 
«سوخو-57» ساخت اين كشور را بهترين جنگنده 

موجود در جهان برشمرد.

* يك منبع دولتى تركيه اعالم كرد كه اخبار 
منتشر شده در خصوص تحويل چند تن از اعضاى 
اخوانالمســـلمين به دولت مصر صحت ندارد.از 
سوى ديگر،برخى اخبار تأييدنشده از مرگ «صالح 
گولن»، برادر «فتحاهللا گولن»، در مخفيگاهش در 

استانبول  تركيه خبر دادند.
از سويى،«ميلوس زمان» رئيسجمهورى 
چك از حمالت ارتــــش تركيه عليه برخى 
گروههاى مســــلح ُكرد به شــــدت انتقاد كرد 
و مدعى شــــد كه اين كشــــور «متحد عملى 
داعش است». در چنين شرايطى،دولت استراليا 
ســــفير تركيه را براى ارائه توضيحات درباره 
اظهارات تنــــد اردوغان  رئيسجمهورى اين 
كشور درباره حمله تروريستى نيوزيلند، احضار 
كــــرد. درايــــن حال،رئيسجمهورى تركيه با 
انتقاد از ســــكوت كشورهاى غربى در برابر 
اسالمســــتيزى و بيگانههراسى، تاكيد كرد كه 
عامل حمله به مسجدى در نيوزيلند، تفاوتى با 
اعضاى گروه تروريستى داعش ندارد. از سويى، 
نخستوزير نيوزيلند از سفر وزير خارجه اين 
كشــــور به آنكارا در واكنش به اظهارات اخير 
رئيسجمهورى تركيه درباره حادثه تروريستى 
در شهر «كرايستچرچ»  اين كشور خبر داد.

98/1/1
*نخستوزير نيوزيلند با تاكيد بر اين كه در 
تاريخ 11 آوريل، خريد و فروش هرنوع ســـالح 
نيمه اتوماتيك ممنوع مىشود، از طرح دولت براى 

بازخريد چنين تسليحاتي از مردم خبر داد.
*رئيسجمهورى ونزوئال در يك سخنرانى 
گفت : دولت ترامپ پنج ميليارد دالر از منابعى كه 
ونزوئال براى دارو اختصاص داده بود را دزديده 
است.  در چنين شرايطى،نيروهاى امنيتى ونزوئال 
«رابرتو مارئو» دستيار «خوان گوايدو»، رهبر مخالفان 
دولت اين كشور كه خودش را رئيسجمهورى 

موقت خوانده است دستگير كردند.

*رئيس دفتر سياسى انصار اهللا يمن تأكيد كرد 
كه عربستان بايد جنگ را متوقف كند و محاصره 
را بردارد. از ســـويى،«محمد ناصر العاطفى» وزير 
دفاع يمن با اشاره به اين كه بايد توافق استكهلم 
اجرايى شـــود، گفت: ائتالف سعودى در تالش 
اســـت كه ملت يمن را خوار كنداما  نيروهاى 
ارتش و كميتههاى مردمى  قادر هستند كه همه 

توطئهها را خنثى كنند.
*«ايلهان عمر» نماينده مسلمان كنگره آمريكا 
در سالگرد تجاوز غيرقانونى سال 2003 واشنگتن 
به عراق اعالم كرد: «جورج بوش» و «ديك چنى» 
معاون او بايد به دليل دروغهايشان درباره جنگ 

عراق مسئول شناخته شوند.
*منابع ديپلماتيك عربى از سفر هياتهاى 
نظامى ســـعودى و اماراتى به تلآويو به منظور 

آموزش توسط رژيم صهيونيستى خبر دادند.
*رئيسجمهورى آمريكا به صهيونيستها 
درباره ادعاى حاكميـــت بر بلندىهاى جوالن 
اشغالى چراغ سبز نشان دادودر توئيتى نوشت:بعد 
از 52 سال، وقت آن است كه اياالت متحده به طور 
كامل حق حاكميت اسرائيل بر بلندىهاى جوالن را 
كه حائز اهميت راهبردى و امنيتى براى اسرائيل و 
ثبات منطقهاى است، به رسميت بشناسد.  در اين 

حال،«مولود چاووش اوغلو»،  وزير خارجه تركيه 
مخالفت كشورش را با تصميم «دونالد ترامپ»، 
براى حمايت از ادعاى حاكميت رژيم صهيونيستى 
بر بلندىهاى جوالن اشغالى اعالم كرد.يك عضو 
مجلس اعالى روسيه  نيزبه تصميم آمريكا براى 
دامن زدن به ادعاى حاكميت رژيم صهيونيستى 
بر بلندىهاى جوالن اشغالى واكنش نشان داد و 
گفت: مسكو هرگز چنين اقدامى را به رسميت 

نخواهد شناخت.
*وزير دفاع فرانسه با حمايت از ايده تشكيل 
ارتش اروپايى، گفت اگر الزم باشـــد كشورش  
دوباره با همراهى آمريكا به سوريه حمله مىكند.

*دولت انگليس و اتحاديه اروپا بر سر تعويق 
موعد برگزيت (خروج انگليس از اتحاديه اروپا) 

به توافق  رسيدند.
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*وزارت خارجه ســـوريه در واكنش به 
اظهارات رئيس جمهورى آمريكا درباره جوالن 
اشـــغالى تأكيد كرد كه اين اظهارات بر حمايت 
نامحدود واشـــنگتن از رفتـــار خصمانه رژيم 
صهيونيستى تأكيد دارد.«بشار جعفرى» نماينده 
دائم سوريه در سازمان ملل گفت: اظهارات ترامپ 
درباره جوالن اشغالى تغييرى در اين واقعيت كه 

جوالن جزو سوريه است، نخواهد داد.
محمد جواد ظريف وزير خارجه كشورمان 
نيز پس از نشست فوق العاده سازمان همكارى 
اســـالمى در استانبول در پيامى توييترى درباره 
بلندىهاى جوالن اشغالى سوريه نوشت: همه 
از تالش مستمر دونالد ترامپ براى دادن آنچه 
كه حق رژيم نژاد پرست اسرائيل نيست شوكه 
شديم، ابتدا قدس شريف و اكنون منطقه جوالن 
در سوريه. ظريف همچنين اقدامات اخير آمريكا 
را نشانهاى از هراس يك «امپراطورى رو به افول» 
دانست.سخنگوى وزارت خارجه  كشورمان هم 
ضمن محكوميت تصميم رئيس جمهورى آمريكا 

درباره جوالن اشـــغالى، جوالن را جزو سرزمين 
ســـوريه خواند كه جز خاتمه اشغال هيچ راه 
حل ديگرى ندارد.در اين حال،رئيسجمهورى 
تركيه اظهارات ترامپ در خصوص به رسميت 
شناختن حاكميت تلآويو بر جوالن اشغالى را 
«تاسفبار» خواند.از سويى،وزارت خارجه روسيه 
در واكنـــش به اقدام رئيسجمهورى آمريكا در 
شناسايى حاكميت رژيم صهيونيستى بر بلندىهاى 
اشـــغالى جوالن سوريه، اين اقدام را رد كرد و 
آن را«نقض قطعنامههاى سازمان ملل» دانست.
از طرفى، جنبش جهاد اسالمى فلسطين، جنبش
مقاومت اسالمى فلسطين، دبير كل اتحاديه عرب، 
انصاراهللا يمن،  اتحاديه اروپا، فرانســـه، آلمان و 
انگليس نيز به رسميت شناختن حاكميت رژيم 
صهيونيستى بر بلندىهاى جوالن اشغالى سوريه 
توسط رئيسجمهورى آمريكا را محكوم كردند.

از سوى ديگر، يك سخنگوى كاخ سفيد 
بـــه نقل از وزارت دفاع آمريكا گفت كه گروه 
تروريســـتى داعش ديگر سرزمينى در سوريه 

ندارد.
* شـــوراى حقوق بشر سازمان ملل در 
قطعنامه  اى رژيم صهيونيســـتى را به دليل اعمال 
خشونت عليه ساكنان غزه در جريان تظاهرات 
اعتراضى سال گذشته محكوم كرد. در اين حال،دو 
فلسطينى  به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست در 

شرق غزه به شهادت رسيدند.
*«جبران باســـيل»  وزير خارجه لبنان در 
نشست خبرى مشترك با همتاى آمريكايى خود 
در بيـــروت، گفت: حزب اهللا يك حزب لبنانى 

است و نه تروريستى.
*منابـــع امنيتى يمـــن از انهدام مواضع 
شبهنظاميان وابسته به ائتالف سعودى در عمليات 
مشترك يگانهاى موشكى و توپخانهاى ارتش 
يمن و انصاراهللا به منطقه «نهم» اســـتان صنعا 

خبر دادند.
*دادگاه فرجامخواهى مصر حكم حبس 
80 عضو گروه اخوانالمســـلمين در ارتباط با 
حوادث سال 2013 پس از عزل «محمد مرسى» 

رئيسجمهورى سابق اين كشور را تأييد كرد.
*رئيس جمهورى سودان در تالش براى 
آرام كردن اعتراضات اين كشور دستور اصالح 
مدت حبس موقت را صادر كرد. از سويى وزارت 
خارجه ســـودان در پى اعالم قاهره براى آغاز 
عمليات اكتشاف نفت در مناطق مورد مناقشه با 

سودان، سفير مصر را احضار كرد.
*هزاران نفر از مردم الجزاير در شـــهرهاى 
مختلـــف عليه دولت عبدالعزيز بوتفليقه رئيس 

جمهورى اين كشور تظاهرات كردند.
*رئيسجمهورى آمريكا گفت :دستور داده 
تحريمهاى جديدى كه خزانهدارى اين كشور عليه 

كره شمالى اعالم كرده است ابطال شوند.
 در اين حـــال،وزارت خزانهدارى آمريكا 
دو شـــركت كشـــتيرانى چينى را به اتهام دور 
زدن تحريمهاى كره شمالى تحريم كرد.از طرفى 
منابع خبرى اعالم كردند: كره شمالى قصد دارد 
نمايندگان خود را از دفتر تازه تاســـيس «ارتباط 

بين دو كره» در سئول خارج كند.
*وزير خارجه آمريكا در سخنانى مدعى 
شد كه شايد خداوند دونالد ترامپ را براى 
نجات يهوديان از تهديد ايران فرستاده باشد.
از سويى،«جوزف دانفورد» رئيس ستاد مشترك 
نيروهاى مسلح آمريكا در مصاحبهاى اذعان 
داشـــت ،چين و روســـيه با سرمايه گذارى 
هنگفت نظامى قادرند آمريكا و متحدان اين 

كشور را تضعيف كنند .
*سخنگوى وزارت خارجه  كشورمان حمله 
انتحارى گروه تروريستى داعش به برنامه نوروز 
در كابل را محكوم و با دولت و ملت افغانستان 

ابراز همدردى كرد.
*پليس فرانســـه تظاهرات معترضان به
سياســـتهاى رئيسجمهورى اين كشور را در

پاريس و چند شهر ديگر ممنوع اعالم كرد.
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*بعد از كشـــمكشهاى طوالنى درباره
تحقيقات «رابرت مولر» بازپرس ويژه تحقيقات
در خصوص ادعاى دخالت روسيه در انتخابات
2016 و تبانى كارزار انتخاباتى ترامپ با مسكو،
اين تحقيقات كامل و گزارش نهايى آن به دادستان

كل آمريكا تحويل داده شد.
*وزارت خزانـــهدارى آمريكا ضمن تكرار
مواضع مداخلهجويانه واشنگتن درباره بازداشت
دستيار «خوان گوايدو» رئيسجمهورى خودخوانده
ونزوئال، يك بانك اين كشور و چهار نهاد وابسته

به آن را تحريم كرد.
*وزارت خارجه چين با هشدار به آمريكا
درباره فـــروش جنگندههاى اف 16 به تايوان
تاكيد كرد:چنين اقداماتى به روابط دوجانبه پكن

و واشنگتن «آسيبى جدى» مىزند.
*جليقهزردهاى فرانسوى در نوزدهمين هفته
متوالى بار ديگر در شهرهاى مختلف اين كشور به
خيابانها آمدند و به سياستهاى دولت امانوئل
ماكرون رئيس جمهور فرانســـه اعتراض كردند.
فرمانده نظامى پاريس  نيزدر ادامه برخورد خشن
نيروهاى امنيتى فرانسه با معترضان به سياستهاى
رئيسجمهورى اين كشور، از  صدورمجوز شليك

آزاد براى پليس به تظاهركنندگان خبر داد.
*صدها هزار نفر با حضور در خيابانهاى
لندن خواســـتار برگزارى مجدد همهپرسى در
خصوص جدايى انگليس از اتحاديه اروپا شدند.
*وزيـــر خارجه ايـــران در توئيتى ضمن
مخالفت با ادعاى همتاى آمريكايى خود درباره
نجات قوم يهود توســـط ترامپ، تاكيد كرد كه
اين پادشاهان ايران باستان بودند كه يهوديان را

از نسلكشى و اسارت رهانيدند.
*«فيصل مقداد» معاون وزير خارجه سوريه
در واكنش به ادعاهاى رئيس جمهور آمريكا درباره
جوالن اشغالى، تأكيد كرد:جوالن بخش الينفك
سوريه است.وزارت خارجه عراق نيز اعالم كرد:
درخواســـت آمريكا براى به رسميت شناختن
حاكميت رژيم صهيونيســـتى بر جوالن سوريه،
اعطاى مشروعيت به اين اشغالگرى است.همچنين
وزارت خارجه قطر در بيانيهاى، مخالفت خود با
اظهارات «دونالد ترامپ» در خصوص به رسميت
شناختن حاكميت رژيم صهيونيستى بر بلندىهاى
جوالن اشغالى را اعالم كرد.نخستوزير مالزى
هم با محكوم كردن اشـــغالگرى صهيونيستها
در ســـرزمين فلســـطين و بلندىهاى جوالن،
گفت: اسرائيل مانند دولت راهزنان است.در اين
حال،«بشار الجعفرى» نماينده سوريه در سازمان
ملل ادعاى سخنگوى كاخ سفيد درباره شكست
كامل داعش در سوريه را رد كرد.از سويى،گروه
مسلح موسوم به «نيروهاى دموكراتيك سوريه»
كه تحت حمايـــت آمريكا قرار دارد، از تركيه
خواســـت تا به مداخله نظامى خود در سوريه
پايان دهد و از همه اراضى اين كشور عقبنشينى
كند.همچنين«نيروهاى دموكراتيك سوريه» اعالم
كردند كه توانستهاند بر شهرك الباغوز در شرق
سوريه مسلط شوند.رئيسجمهورى فرانسه نيز
در واكنش به آخرين تحوالت ميدانى سوريه و
ادعاى شبهنظاميان ُكرد مبنى بر پايان حضور داعش
در اين كشور گفت كه منبع تهديدات تروريستى

عليه فرانسه ازبين رفت.
*پدافند هوايى ارتش يمن و انصاراهللا يك
فروند هواپيماى بدون سرنشين آمريكا را بر فراز

آسمان صنعا سرنگون كرد.
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جهان در تعطيالت نوروزى

 نيروهاى يمنى كنترل چندين پايگاه نظاميان سعودى در جنوب عربستان را به دست گرفتند

 آگهى تغييرات شركت فن آوريهاى نوين دارويى آتيه سهامى خاص 
به شماره ثبت 430281 و شناسه ملى 10320821947

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390459) 

 آگهى تغييرات 
موسسه اطاق پاياپاى اسناد بانكى در حال تصفيه 
به شماره ثبت 993 و شناسه ملى 10100116965

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390455) 

 آگهى تغييرات
 شركت تصويربردارى پزشكى كورش تهران سهامى خاص 

به شماره ثبت 190496 و شناسه ملى 10102324883

 –  –

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران
 (390462)

 آگهى تغييرات
 شركت سرمايه گذارى گروه صنعتى رنا (سهامى عام) 
به شماره ثبت 27249 و شناسه ملى 10100727160

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390458) 

 آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى آذر سهامى خاص 
به شماره ثبت 267167 و شناسه ملى 10103837742

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390457) 

 آگهى تغييرات شركت بازرگانى اوياپ ايرانيان سهامى خاص 
به شماره ثبت 502107 و شناسه ملى 14006392348

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران
 (390454)

 آگهى تغييرات شركت سردخانه هاى دنا سهامى خاص 
به شماره ثبت 7684 و شناسه ملى 10100341057

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390452) 

 آگهى تغييرات
 شركت سرمايه گذارى مهر سهامى خاص 

به شماره ثبت 267171 و شناسه ملى 10103837776

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران
 (390456)

 آگهى تغييرات شركت سردخانه هاى دنا سهامى خاص 
به شماره ثبت 7684 و شناسه ملى 10100341057

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390451)

 آگهى تغييرات
 شركت بازرگانى اوياپ ايرانيان سهامى خاص 

به شماره ثبت 502107 و شناسه ملى 14006392348

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390453)

 آگهى تغييرات شركت توسعه انديش چاپار خودرو سهامى خاص 
به شماره ثبت 486112 و شناسه ملى 14005563566

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390445) 

 آگهى تغييرات شعبه شركت خارجى يوروپين مريتايم كنستراكشن اس آ اس 
به شماره ثبت 3253 و شناسه ملى 14007579985

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390449) 

 آگهى تغييرات شركت خدمات بيمه اى اميد نگر آسيا سهامى خاص 
به شماره ثبت 387544 و شناسه ملى 10320380012

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390450) 

 آگهى تغييرات
 شركت كشاورزى و دامپرورى اميد صد و ده سهامى خاص 

به شماره ثبت 17825 و شناسه ملى 10100619007

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران

 (390448)

 آگهى تغييرات
 شركت كشاورزى و دامپرورى اميد صد و ده سهامى خاص 

به شماره ثبت 17825 و شناسه ملى 10100619007

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران

 (390447)

 آگهى تغييرات 
موسسه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشكى 
به شماره ثبت 16365 و شناسه ملى 10100590144

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران

 (390446)

 آگهى تغييرات 
شركت افق زرين محاسب شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 404539 و شناسه ملى 10380559689

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390444) 

 آگهى تغييرات شركت خدمات مسافرتى و گردشگرى بديع سهامى خاص 
به شماره ثبت 132094 و شناسه ملى 10101753800

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390443) 

 آگهى تغييرات شركت مهندسى و راهبرى سپهر ايرانيان مرسا سهامى خاص 
به شماره ثبت 365869 و شناسه ملى 10104106884

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390440) 

 آگهى تغييرات 
شركت بازرگانى و توسعه سرمايه و مشاوره نيك انديشان سيروان سهامى خاص 

به شماره ثبت 493542 و شناسه ملى 14005922693

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390441) 

 آگهى تغييرات
 شركت خدمات مسافرتى و گردشگرى بديع سهامى خاص 

به شماره ثبت 132094 و شناسه ملى 10101753800

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (390442) 

هيأت مديره شركت گروه سرمايهگذاري آتيه دماوند(سهامي عام)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام 
شركت گروهسرمايهگذاري آتيه دماوند (سهامي عام)
شماره ثبت185658 شناسه ملي10102277635 عملكرد سال مالي منتهي به 1397/9/30
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امنيت خريد از فروشگاه هاي اينترنتي تأمين شود
با توجه به رشد و پيشرفت تجارت الكترونيك و تهيه آسان كاال و 
خدمات بدون صرف زمان براي تهيه اجناس، استقبال خريد از فروشگاه هاي 
اينترنتي، چندسالي است كه رونق يافته است. با توجه به افزايش فروشگاه هاي 
اينترنتي و كانال هاي متعدد فروش اجناس در شبكه هاي مجازي، متأسفانه 
مديريت و نظارت كافي بر روي برخي از فروش���گاه هاي مجازي وجود 
ندارد و در نتيجه گاهي اجناس نامرغوب از مكان هاي نامش���خص براي 
مشتريان ارسال مي شود كه در بيشتر موارد امكان مرجوعي براي خريدار 
وجود ندارد. از پليس»فتا« درخواست پيگيري و نظارت دقيق تر و نيز آگاهي 

بيشتر مردم براي خريد از فضاي مجازي را داريم.
مشتري فروشگاه هاي اينترنتي

ضرورت تمديد قرارداد بيمه تكميلي ايثارگران
با توجه به مشكالت متعدد درماني كه اكثر رزمندگان ديروز و جانبازان 
امروز و برخي از خانواده هاي محترم ش���هدا دارند،  از بنياد ش���هيد و امور 
ايثارگران و مسئوالن شركت بيمه  دي تقاضاي رفع معضالت بيمه هاي تكميلي 
اين افراد را داريم، مدتي است بيمه هاي تكميلي آنان تمديد نشد ه است و 

مراكز طرف قرارداد بيمه دي نيز پاسخگوي ايثارگران نيستند.
بيت اهلل باپاديـ  اهواز

راديو سفر در جاده ها شنيده نمي شد!
راه اندازي »راديو س���فر« براي مسافران نوروزي در جاده ها و شهرها 
ايده جالبي بوده است، اما پخش اين برنامه بر روي موج FM در جاده ها 
آنتن دهي الزم را نداش���ت و برنامه هايش فقط در تهران و داخل ش���هرها 
شنيده مي شد و از اين رو به روال گذشته مسافران در جاده ها بايد شنونده 

موسيقي هاي مورد عالقه خود از طريق فلش و سي دي مي شدند!
شنونده راديو 

روابط عمومي بانك مسكن پاسخگو نيست
عليرغم افزايش 2 الي 3 برابري قيمت مسكن و مستغالت متأسفانه 
س���ود سهام شركت س���رمايه گذاري مسكن هيچ افزايشي نداشته است و 
عليرغم شكايت هاي متعدد سهامداران شركت مسكن وابسته به بانك مسكن 
درباره نزول سود سهام سرمايه گذاران متأسفانه روابط عمومي بانك مسكن 
هم پاس���خي در اين باره نمي دهد. از مس���ئوالن ذيربط و بازرسان سازمان 
بورس تقاضاي بررسي و رفع مشكالت سهامداران شركت سرمايه  گذاری 

مسكن را داريم.
از سهامداران شركت سرمايه گذاري

مجوز ساخت برج  باغ ها را لغو كنند 
اجراي مصوبه برج باغ ها در دوران رئيس س���ابق شوراي شهر تهران 
باعث قطع تعداد كثيري از درختان و تخريب باغ هاي پر درخت و سرسبز 
و تبديل آن ها به برج هاي آسمان خراش شد، متأسفانه در حال حاضر نيز 
مجوز ساخت 62 برج باغ از سوي شوراي شهر صادر شده و اين درحالي 
است كه ديگر فضاي سبز چنداني در سطح كالنشهر تهران باقي نمانده 
است. از شوراي شهر تهران تقاضاي لغو مجوز يادشده را داريم و نگذاريم 

تهران به شهر اسكلت هاي فلزي و بلند مرتبه بدل شود!
شهروندي از تهران

از كلمات و اصطالحات غيرفارسي استفاده نكنيد
عليرغم درخواست هاي مكرر برخي از خوانندگان روزنامه اطالعات 
در مورد عدم استفاده از كلمات و اصطالحات عربي و انگليسي، اين گونه 
كلمات به دفعات در روزنامه چاپ مي شود. در نقد فيلم زير سقف دودي 
در صفح���ه ضميمه ادب و هنر روزنامه اطالعات به قلم خانم بهار ناصر 
خاكي، كلماتي نظير راقم، انقطاع و دغدغه كه عربي است، بسيار استفاده 
شده بود. انتظار داريم كه يك روزنامه وزين براي حفظ و تداوم فرهنگ 

و ادب و زبان فارسي، تالش بيشتري داشته باشد.
از عالقه مندان به زبان فارسي

امنيت بازديد كنندگان از پارك ژوراسيك تأمين شود
پارك ژوراسيك يا بوستان دايناسورهاي متحرك يك محل آموزشي و 
تفريحي در منطقه سعادت آباد تهران است كه به دليل عدم مديريت قوي 
و نبود يا كمبود و نقص دوربين هاي مداربسته در فضاي پارك، متاسفانه 
محوطه اطراف آن پاتوق سارقان شده و امنيت بازديدكنندگان به خطر افتاده 
است. از نيروي انتظامي و شهرداري منطقه 2 درخواست تجهيز دوربين ها و 

حفظ امنيت خودروها و وسايل شخصي بازديدكنندگان را داريم.
بازديد كننده پارك ژوراسيك

پيامك هاي همراه اول چه زماني قطع مي شود؟
عليرغم اينكه مردم در اين اوضاع اقتصادي در انتظار ارسال پيامك هاي 
مالي و خوشحال كننده هستند، متأسفانه بيشتر پيامك هاي همراه اول براي 
دريافت بسته هاي ويژه اينترنتي است كه مصداق گدا به گدا رحمت به خدا 
است! از مسئوالن وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات درخواست داريم 

براي قطع پيامك هاي همراه اول و ايرانسل اقدامات اساسي انجام دهند.

دارنده سيم كارت همراه اول
لزوم مجازات آزار دهنده حيوانات بيگناه

ديدن صحنه آتش زدن روباه بيچاره اي توسط فردي در يكي از روستاهاي 
شهر سيرجان، بسيار تأثر برانگيز بود، گويا اين عمل غيرانساني به دليل حمله 
روباه به مرغداري فرد مزبور بوده است. از مسئوالن حفاظت محيط زيست 
درخواست پيگيري و مجازات فردي را كه به راحتي شاهد زجركش كردن 
حيواني بي گناه بوده و در يك عمل شنيع فيلم هايش را در فضاي مجازي 

منتشر كرده است، هستيم.
دوستدار حيوانات

مديون خون شهداي مدافع حرم هستيم
برخورد احترام آميز مس���ئوالن كشور عراق با رئيس جمهوري اسالمي 
ايران و عقد قراردادهاي متعدد اقتصادي بين 2 كش���ور را مديون خون 
شهداي مدافع حرم هستيم، از خودگذشتگي و جان فشاني هاي سردار قاسم 
سليماني و ياران مدافع حرم ايشان به راستي تحسين برانگيز و داراي ارج 

و قرب بيشمار است.
محمدرضا بينات ـ گرگان 

فروشندگان و خريداران مديون يكديگر نشوند
در روايات و احاديث اس���المي عدم رعايت حق الناس مردود و گناه 
شمرده شده است، ولي متأسفانه بيشتر كسبه و مشتريان به دليل نداشتن 
پول ُخرد و يا به بهانه آن، حق يكديگر را رعايت نمي كنند كه در قيامت 
بايد پاسخگوي آن باشند. ضروري است سيستم بانكي كشور به قدر كافي 
پول خرد در اختيار مردم بگذارد تا كسبه و خريداران در معامالت خود از 

آن استفاده كنند و مديون يكديگر نشوند.
فيروزي

بانك دي پاسخ دهد
بانك دي براي ارس���ال پيامك واريز و برداش���ت از حس���اب هاي 
مشتريان اش 10 هزار تومان كارمزد دريافت مي كرد، اما پيامك داده است 
كه براي 6 ماه اول امسال50 هزار تومان به حساب بانك واريز كنيم، كه 

جا دارد دليل آن را اعالم كنند.
مشتري بانك دي

در ساخت مغازه ها حريم جاده را حفظ نكرده اند
بخش���داري »بي باالن« كالچاي رودس���ر در استان گيالن در اقدامي 
پس���نديده مغازه هاي قديمي اين بخش را به دليل اين كه در حريم جاده 
قرار داشت،  تخريب كرد تا نتوانند دوباره آن ها را مرمت و ساخت و ساز 
كنند، اما ش���ورا و بخش���دار جديد »بي باالن« 2 متر عقب تر از محل سابق 
و به جاي حفظ حريم 27/5 متري جاده،  در 5 متري آن مجوز س���اخت 
مغازه هاي جديد را صادر كرده است كه اداره كل راه و شهرسازي گيالن 

بايد به اين تخلف رسيدگي كند.
تلفن به خط ارتباطي از روستاي »بي  باالن« كالچاي

تصويب »اف.اي.تي.اف« به صالح كشورمان نيست!
دولت ترامپ با خارج شدن از برجام ذات خبيث خود را نشان داد و 
حاال به نظر من درست نيست كه مسئوالن با تصويب اليحه موسوم به »اف.

اي.تي.اف« موافقت كنند، زيرا با تصويب آن ترامپ 6 سال ديگر فرصت پيدا 
مي كند كه عليه كشورمان توطئه چيني و تحريم هايش را اعمال كند!

خانم هموطن از تهران
ايران در مرمت ايوان مدائن سرمايه گذاري كند

از چاپ مقاله اي ارزشمند درباره ايوان مدائن و طاق كسري در روزنامه 
اطالعات متشكرم و پيشنهاد مي كنم با توجه به روابط دوستانه اي كه با عراق 
داريم، دولت ايران براي مرمت و پايدارس���ازي كاخ باقي مانده از نياكان 
ما در عراق س���رمايه گذاري كند و به كمك مسئوالن صنعت گردشگري 
آن كشور، از توريست هاي خارجي بازديدكننده از ايوان مدائن مبالغي را 
دريافت دارد و به اين وسيله هزينه هاي مرمت اين محل ارزشمند تاريخي 

را جبران كند.
دوستدار آثار تاريخي

تقاضا از شهرداري منطقه12
در جوار امامزاده زيد در بازار تهران بناي بزرگ و قديمي قرار دارد كه 
بدون استفاده مانده است و بهتر است شهرداري منطقه12 آن را بخرد و به 

فرهنگسرا بدل كنند تا سودجويان نتوانند در آن محل پاساژ بسازند! 
شهروند تهراني 

چرا عده اي به جان كوه هاي بي بي شهربانو افتاده اند؟
در بازگشت از فرودگاه امام خميني)ره( و در گذر از كنار كوه هاي بي بي 
شهربانو متوجه شدم كه عده اي سودجو  اين كوه ها را مي تراشند و مي خراشند 
تا از آن بهره برداري كنند. مگر كوه هاي اطراف تهران اكوسيستم اين شهر و 
عامل بارندگي و تلطيف هوا محسوب نمي شوند، پس چرا مسئوالن اجازه 

تراشيدن و صاف و نابود كردن آن  ها را به عده اي مي دهند؟
شهروند تهراني 

خدايا، خودت معضل مهريه جوانان را حل كن!
خدايا، خودت كمك كن تا مشكل زندانيان مهريه حل شود! طالق 
زوج هاي جوان و س���پس زنان بدون مردان و مردان بدون زنان و آن هم 
در زندان مهريه، قلب انسان را به درد مي آورد. پروردگارا، مرحمت فرما 
كه معضل تعيين مهريه هاي آنچناني، طالق همسران جوان و زنداني شدن 
مردان به دليل عدم توانايي پرداخت مهريه حل شود و كانون گرم خانواده ها 

از هم نپاشد.
هموطن

شكرانه تقارن نوروز با ميالد امام علي)ع(
با توجه به اين كه نوروز امسال متبرك به ميالد امام علي)ع( شده و 
اولين مناسبت يك ميالد مذهبي با آمدن بهار بوده است و همچنين با توجه 
به عيد سعيد مبعث حضرت رسول اكرم)ص( به شكرانه آن ها جا دارد 
صدا و سيما در سال نو فرمايشات اين 2 معصوم بزرگوار را براي مردم 

پخش كنند تا سال پربركت تري داشته باشيم.
تلفن به خط ارتباطي

قطعه بندي و فروش زيانبار بيابان هاي اطراف تهران
با اين كه تهران از مشكالت زيست محيطي بسياري رنج مي برد، باز 
هم شاهد قطعه بندي بيابان هاي اطراف و فروش آن ها هستيم كه از جمله 
به اراضي اطراف شهر جديد پرند و ساخت و سازهايي به نام »سرزمين 
ايرانيان« مي توان اشاره كرد. آيا بهتر نيست هزينه هايي كه صرف اين قبيل 
كارها مي شود، به بازسازي بافت هاي فرسوده تهران اختصاص يابد و جلوي 

سودجويي ها گرفته شود؟
شهروندي از تهران

مردم حق دارند اظهارنظر كنند
اي���ن كه بعضي ها مي گويند م���ردم كوچه و بازار حق ندارند درباره 
عملكرد نهادهايي مانند مجلس يا ش���وراي نگهبان اظهارنظر كنند، حرف 
عجيب و غريبي به نظر مي رسد، زيرا مردم چه به صورت مستقيم و چه 
غيرمستقيم به آن ها رأي داده اند و از اينرو اين حق را هم دارند كه درباره 

عملكردشان اظهارنظر كنند.
تلفن به خط ارتباطي

دالل بازي قيمت زمين  ها را سرسام آور باال برده است
در بخش هايي از شهر سنندج مانند ميدان جهاد، دامنه كوه آبيدر، خيابان 
پنجم آذر و شهرك اختر قيمت زمين كه يك قواره200 مترمربعي اش200 ميليون 
تومان بود، به يك ميليارد و200 ميليون تومان رس���يده اس���ت و كسي هم 
نيست كه از اين دالل بازي هاي زمين كه به ضرر شهروندان سنندجي است، 

جلوگيري به عمل آورد.
مرادي ـ  شهروندي از سنندج

آيا چاپ اين همه مقاله از يك نويسنده خسته كننده نيست؟
با اين كه از خوانندگان هميشگي مقاله هاي ارزشمند آقاي دكتر اسالمي 
ندوش���ن هستم، س���ؤالم اين است كه چرا اين همه از ايشان در روزنامه 
اطالعات مطلب چاپ مي ش���ود و آيا خواندن آن ها در اين حد و اندازه 

براي خوانندگان روزنامه خسته كننده نيست؟
وطن خواهـ  هريس )آذربايجان شرقي(

خط ارتباطي: دكتر اسالمي ندوشن از شخصيت هاي كم نظير و ماندگار 
فرهنگي و هنري كشورمان است و استقبال خوانندگان روزنامه اطالعات نشان 
مي دهد كه هرچه از ايشان بيشتر مقاله چاپ شود، اقبال بيشتر خوانندگان 

روزنامه را به همراه دارد.
چه كساني امنيت ملي را به خطر مي اندازند؟

از نويسندگان محترم روزنامه اطالعات تقاضا دارم بنويسند و توضيح 
دهند كه امروزه چه كس���اني امنيت ملي ما را تهديد مي كنند و آن را به 
خطر مي اندازند و آيا با آنان به خوبي برخورد مي ش���ود يا اجازه دارند 
هرچه مي خواهند بگويند و بنويسند و كسي هم كاري به كارشان نداشته 
باشد؟ چه افرادي در كشور به امثال خاوري ها اجازه اختالس هاي كالن را 
مي دهند و اين كه به راحتي از فرودگاه هاي كشور خارج شوند و به ديگر 

كشورها بگريزند؟
يك مادربزرگ از ساري 

تشكر از دست اندركاران ضميمه دانش
از دست اندركاران ضميمه دانش روزنامه اطالعات تشكر ويژه دارم و 
بخصوص از خوانندگان هميشگي مطالب مرتبط با نجوم آن هستم. من با 

اين كه به اينترنت و رسانه هاي اجتماعي دسترسي دارم، ترجيح مي دهم كه 
ضميمه دانش را بخوانم.

خواننده روزنامه اطالعات 
دكه ها نبايد از مطبوعات خالي بماند

متأسفانه در تعطيالت طوالني نوروزي روزنامه ها چاپ نشدند و خالي 
بودن كيوس���ك مطبوعات از آن ها بخصوص در ش���رايط حساس كشور، 
تأسف انگيز بود. مي دانيم كه روزنامه ها با كمبود و گراني كاغذ مواجهند، 
اما الاقل در هفته دوم تعطيالت عيد با اتخاذ تدابير الزم مي توانستند منتشر 

شوند و مردم را در جريان رويدادهاي ايران و جهان قرار دهند.
شهروند روزنامه خوان 

قدرداني از خط ارتباطي روزنامه اطالعات
در نخس���تين روزهاي سال نو از سرويس ارتباطات مردمي روزنامه 
وزين و پرسابقه اطالعات صميمانه تشكر مي كنم و سالمت و موفقيت و 
نشاط تمامي كاركنان روزنامه را كه به مسائل و مشكالت مردم توجه دارند 

و آن ها را به خوبي منعكس مي كنند، از خداوند متعال مسئلت دارم.
خواننده روزنامه اطالعات

تشكر از نويسنده خاطره اي از استاد ايرج افشار
از آقاي ابوالحسن مختاباد به دليل نگارش خاطره اي از استاد ايرج افشار 
در روزنامه اطالعات سپاسگزارم و اميدوارم نظير چنين مقاله  هاي پرمحتوا 

و خواندني در روزنامه اطالعات بيشتر چاپ شود.
خانم احمديان 

ميزان درآمدهاي ما از كارگاه هاي اوين واقعيت ندارد!
زنداني مهريه در بازداش���تگاه اوين هستم. رئيس سازمان بنياد تعاون 
زندانيان در مصاحبه اي گفته اند كه زندانيان شاغل در كارگاه هاي اين بنياد 
ماهانه 300 تا 400 هزار تومان درآمد دارند، حال آن كه درآمد ما از كار در 
اين كارگاه ها به مراتب كمتر از ارقام ياد شده و 110 تا 120 هزار تومان در 
ماه است. چنين اظهاراتي باعث مي شود برخي خانواده ها گمان كنند ما در 
مورد درآمدهاي مان در كارگاه ها واقعيت را نمي گوييم و چون فكر مي كنند 

وضع مان خوب است، به ما كمك هاي مالي نمي كنند! 
زنداني شاغل در كارگاه نساجي اوين 

پليس راه در جاده ها كمين نگذارد!
به گفته س���ردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي، پليس  بايد در مكاني 
بايس���تد كه مردم او را ببينند،  اما متأس���فانه در جاده ها برخي از مأموران 
پليس راه در كمين گاه و دور از ديد رانندگان مي ايستند و صرفاً به هنگام 
جريمه رانندگان نمايان مي شوند كه اين عملكرد در شأن مأموراني كه بايد 
حافظ امنيت مردم باشند، نيست! اميد است با اجراي دستور فرمانده محترم 

نيروي انتظامي در جاده  ها كمتر شاهد چنين رفتارهايي باشيم.
فتاحي از همدان

صنايع مادر به منطقه زاگرس انتقال يابد
براي كاهش هزينه انتقال آب از زاگرس به مناطق مركزي كشور مانند 
شهرهاي اصفهان، يزد و كرمان با هدف آبرساني به صنايع مادر، پيشنهاد 
مي شود كه اين صنايع به منطقه زاگرس انتقال يابد. اجرايي شدن اين طرح 

باعث مي شود كه هزينه هاي بسيار كمتري به جاي انتقال آب نياز باشد.
شهريار عليـ  هرسين)كرمانشاه(

هرس درختان زيرنظر مهندسان جهاد كشاورزي انجام شود
هر سال هرس درختان به وسيله شهرداري ها در تمامي شهرهاي كشور 
در اوايل اسفندماه صورت مي گيرد، به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن 
به محيط زيست و رعايت تمامي نكات حفظ و نگهداري برخي درختان 
قديمي و كهنسال پيشنهاد مي شود كه اين كار زيرنظر مهندسان خبره وزارت 

جهاد كشاورزي انجام شود.
دوستدار محيط زيست

گرانفروشي در برخي از مناطق شهر بيداد مي كند
گرانفروش���ي و افزايش قيمت اجناس در برخي از مناطق تهران به 
اصطالح سر به فلك كشيده است. متأسفانه اكثر كسبه منطقه تهرانپارس 
قيم���ت اجن���اس را 2 برابر گرانتر از نرخ واقعي آن ها افزايش داده اند و در 
نتيجه قدرت خريد اكثر اهالي منطقه كاهش يافته است. از بازرسان تعزيرات 
حكومتي درخواست بررسي و كنترل قيمت اقالم مورد نياز مردم در منطقه 

تهرانپارس را داريم.
از اهالي تهرانپارس

مقابل نانوايي سد معبر شده است
حدود 1 سالي است كه مقابل نانوايي لواشي در شمال پارك قيطريه 
تهران به دليل قرار گرفتن تعدادي بلوك هاي سنگين سيماني مسدود شده 
است، با توجه به مزاحمتي كه اين موانع براي خريداران نان ايجاد كرده  
و تذكر مداوم اهالي به مسئوالن بي نتيجه بوده است، از شهرداري منطقه 1 

درخواست بررسي و رفع معضل ايجاد شده را داريم.
از ساكنان منطقه

مشكل گراني فقط مربوط به آجيل نيست!
در پاسخ به سخنان يكي از مسئوالن محترم كشور در اين مورد كه 
اگر مردم در ايام نوروز آجيل نخورند، نمي ميرند، بايد گفت كه مش���كل 
گراني ها فقط مربوط به آجيل و خشكبار نيست، متأسفانه به مرور زمان 
گوش���ت قرمز و مرغ نيز كه جزو مواد پروتئيني مورد نياز ضروري مردم 
اس���ت، مانند خاويار از س���فره هاي مردم حذف شده است و ميگو هم به 

ندرت مصرف مي شود. 
چرا بايد با مديريت اشتباه اداره يك كشور ثروتمند و غني از منابع با 
ارزش طبيعي، ما با چنين مشكالتي مواجه شويم؟ اميدوارم در سال جديد 
دلس���وزان نظام و مّلت درصدد رفع مشكالت معيشتي مردم و بازگشت 
آرامش به بازار باشند و جدا از جناح بازي ها، با يكديگر يكدل و يك صدا 

شوند و براي رفع معضالت كشور بيشتر بكوشند. 
هموطن 
چرا مصرف برق در محله مرتضي گرد رايگان است؟
عليرغم كمبود انرژي برق در كشور و هشدار دولت براي جلوگيري 
از اسراف در مصرف آن، گويا استفاده از برق در محله مرتضي گرد واقع 

در جنوب بزرگراه آزادگان رايگان است!
در چنين ش���رايطي چرا در تهران برخي افراد بايد هزينه هاي گزافي 
ب���راي برق مصرف���ي بپردازند و يا در برخي مواقع با قطعي برق در روز 
مواجهه باشند، آن وقت مصرف برق در كارگاه ها و نمايشگاه هاي متعدد 
مبل محله مرتضي گرد اينهمه باال و حتي رايگان باشد؟ با توجه به اينكه 
اكثر كارگاه ها و خانه هاي محله مزبور فاقد كنتور برق است، از مسئوالن 
شركت برق و شهرداري تهران تقاضاي بررسي و جلوگيري از هدر رفت 

انرژي با ارزش برق را داريم.
تلفن به خط ارتباطي

ذكر خيري از دوست همدوره اي دانشكده پزشكي
من و آقايان دكترها مس���عود مقدم، محسن وزير نظامي، رحمت اهلل 
بناني، رضا افراسيابي و ابراهيم آذري زنجاني همدوره اي هاي ورودي  سال 
47 دانشكده پزشكي دانشگاه تهران و فارغ التحصيل سال 54 اين دانشگاه 
هس���تيم كه موفق به اخذ دكتراي تخصصي گوش و حلق و بيني شديم، 
به تازگي دكتر آذري زنجاني از ميان ما رفته است كه ياد و خاطره او را 

هميشه زنده و گرامي مي داريم.
دكتر عبدالحميد حسين نيا 

به نوه هايم يك پنجم پارسال عيدي دادم!
سال هاي گذشته به هر يك از نوه هايم 10 هزار تومان عيدي مي دادم 
كه امسال به دليل مشكالت مالي و اقتصادي به هر كدام فقط 2 هزار تومان 
توانستم عيدي بدهم كه اميدوارم در پايان امسال اوضاع مالي من و امثال 
من به قدري بهبود يابد كه بتوانم به عزيزانم آن طور كه دلم مي خواهد، 

عيدي بدهم!
شهروند بازنشسته از تهران

اختصاص فروشگاه هاي ويژه عرضه گوشت براي بازنشستگان
اغلب بازنشستگان افرادي سالمند و بيمارند كه براي خريد گوشت 
به نرخ مصوب دولتي قادر به ايستادن در صف هاي طويل نيستند، از اينرو 
بهتر اس���ت براي توزيع گوش���ت مورد نياز بازنشستگان كشوري و تامين 
اجتماعي فروشگاه هاي خاصي را در نظر بگيرند تا طبق نوبت هاي اعالم 

شده و بدون ايستادن در صف بتوانند خريد كنند.
خانم بازنشسته كشوري 

افزايش كاذب قيمت  سهام شركت هاي كوچك
متاسفانه برخي از صندوق هاي سرمايه گذاري و بخصوص صندوق هاي 
متعلق به بانك هاي خصوصي با سفته بازي بر روي سهام شركت هاي كوچك 
موجب افزايش كاذب قيمت  سهام آن ها مي شوند كه بايد پرسيد آيا فلسفه 
تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري ورود آن ها به جرگه دالالن حرفه اي سهم 
شركت ها است يا تقويت نهادهاي مالي كشور است كه شاهد آن نيستيم؟
عليرضا احمدي

دوره گارانتي بايد پس از نصب محصوالت آغاز شود
شركت سام سرويس ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصوالت 
سامسونگ دوران گارانتي اين محصوالت را 18 ماه پس از تاريخ توليد آن ها 
قيد كرده است، در صورتي كه گارانتي اين محصوالت بايد 18 ماه پس از 
تحويل و نصب  آن ها به مشتريان باشد. به عنوان مثال يكدستگاه تلويزيون 
سري 6 سامسونگ توليد سال 2016 ميالدي را 3 ماه پيش خريديم كه به 

دليل ياد شد، نتوانسته ام از گارانتي آن استفاده كنم.
مشتري سامسونگ

نام كتاب ابوريحان بيروني »صيدنه« است
در گزارش بزرگداش���ت ابوريحان بيروني نام كتاب گياه شناسي اين 
فيلسوف بزرگ به ترجمه استاد سيد باقر مظفرزاده»بيطره« ذكر شده بود كه 

نام درست اين كتاب »صيدنه« است.
از شاگردان استاد مظفرزاده

با خوانندگان

سيل باليي طبيعي نيست، انساني است. مخاطرات را مي توان به دو دسته 
طبيعي و انساني تقسيم كرد. زمين لرزه مخاطره اي عموماً طبيعي ولي سيل در 
عموم مناطق جهان به ويژه مناطقي كه به شدت مورد دستكاري انسان قرار 

گرفته، مخاطره و باليي انساني است. 
3 گروه در رخداد س���يل هاي اخير ايران )بهار 1398( دست داشته و 

دارند. 
1. مردم؛ در استان هايي مانند گلستان و مازندران وقتي صاحبان ثروت 
به اهالي روستاها و دامنه هاي كوهستاني، قيمت هايي گزاف براي خريدن 
زمين هايش���ان پيشنهاد دادند و شروع به تخريب دامنه ها و ساختن ويالها 
كردند، مردم بايد فكر امروز را مي كردند كه همين بارش به جاي لطافت 

طبع، مرگبار شود. 
2. مسئوالن؛ عموم مسئوالن ذيربط و وكال، در خريد و تغيير كاربري 
اراضي شيبدار در استان هاي مذكور براي ساختن ويال، امكانات رفاهي و 
دسترس���ي هاي شخصي با يكديگر مسابقه گذاشتند. البته در بعضي موارد 
دامنه ها و زمين ها پس گرفته و ويالها تخريب شدند، ولي دامنه هاي ناپايدار 

شده هرگز به حالت طبيعي و سابق باز نمي گردند. 
3. سدس���ازان و در رأس آن ها،  وزارت نيرو؛ زماني مس���ئوالن اين 
وزارتخانه با بلندگوي رسانه هاي همگاني گوش مردم را كر مي كردند كه 
در خوزستان با افزايش سدسازي، »آب بيشتري ذخيره كنيم«، »سيل را مهار 
كنيم«، »برق توليد كنيم« و در حال حاضر يكي يكي دريچه سدها را باز 
مي كنند تا آب به دريا برود. سازمان هاي جهاني ازجمله سازمان هواشناسي 
جهاني )WMO(، از ده ها سال پيش هشدار داده بودند كه در اين مناطق 
از جهان سدس���ازي زير سوال است، زيرا طي سال هاي اوليه ساخت سد، 
مخزن آن ها از رسوبات و گل و الي آكنده مي شود و گنجايشي براي ذخيره 
آب نمي ماند. ضمن اينكه ديگر چنين سازه هايي قابل تخريب و حذف از 

عرصه زيست بوم ها نيز نيستند.
به راستي دليل اين حوادث چيست؟ جز اين كه ما به فرهنگ خود 
پش���ت كرده ايم و الگويي براي توسعه برگزيده ايم كه با تاريخ،  جغرافيا و 
فرهنگ هزاران ساله ما سازگار نيست. تاريخ ما مي گويد، بحران آب جنگ هاي 
عظيم و خون بار در اين سرزمين به راه انداخته است. جغرافياي ما مي گويد، 
آبخيزداري و آبخوان داري بر سد سازي در عموم سازند هاي رسوبي البرز و 
زاگرس اولويت دارد. فرهنگ ما مي گويد، آب حرمت دارد، آسماني است و 
يك ماده صرفاً فيزيكي نيست كه وزارت نيرو به آن نگاهي كمي و مادي داشته 
باشد و در پناه پروژه هاي سدسازي،  با انگيزه هاي سود آوري به آن بينديشد. 
كشور ايران مانند يك بدن است. هر استان با قابليت هاي خود عضوي از 
اين بدن است. زخم هاي كوچكي كه بر اين پيكره از ناحيه حوادث طبيعي 
وارد مي شود، اگر دخالت هاي يكجانبه و افراطي انساني نباشد، خودش بهبود 
مي يابد. ولي ناديده گرفتن مهارت هاي بومي مديريت و بهره برداري از آب 
و منحصر كردن مديريت در پروژه هاي سدسازي و ساخت و اجراي تونل، 
اين زخم ها را در خوزستان، گلستان و ... كه عضوي از اين پيكر هستند 
به عفونت هاي حاد تبديل كرده است و االن همان ها كه سودهاي كالني از 
اجراي اين پروژه ها به دست آورده اند، دم از تحميل هزينه هاي سرسام آور 
ديگري براي ش���كافتن كوه ها، انتقال آب و زدن خاكريزها و ديواره بندي 

بستر رودها مي زنند. 
*عضو هيأت  علمي گروه آب و هواشناسي دانشگاه شهيد بهشتي

مقصر وقوع سيل، طبيعت نيست!
یادداشت

دكتر غالمرضا براتي* 
رئي���س كل بانك مركزی از لغو حكم 
توقيف 1/7ميليارد دالر از دارايی های بانك 
مرك���زی خبر داد و اين امر را پيروزی مهم 
حقوقی ديگری برای جمهوری اسالمی ايران 

در مقابل آمريكا اعالم كرد.
به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، 
دكتر عبدالناصر همتی اظهار داش���ت: خبر 
خوبی از همكاران حقوقی ام دريافت كردم، 
خبر كوتاه اما بس���يار مهم بود؛ جمهوری 
اس���المی ايران به يك پيروزی مهم حقوقی 

ديگر در مقابل آمريكا دست يافت. 
وی تأكيد كرد: درپی ش���كايت بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ايران و همكاری 
صميمانه وزارت امورخارجه، معاونت حقوقی 
رياست جمهوری و مركز حقوقی رياست 
جمهوری و دفاعيات حقوقی قوی و مستدل 
حقوقدانان كشورمان، حكم توقيف 1/7 ميليارد 
دالر از دارايی های بانك مركزی جمهوری 
اسالمی ايران توسط دادگاه لوگزامبورگ لغو 

شد.
 دارايی بانك مركزی با درخواست يك 
دادگاه آمريكايی به بهانه دست داشتن ايران 

در حادثه 11 سپتامبر توقيف شده بود.
همچنين رئيس كل بانك مركزی ضمن 
تشريح نكاتی در باره هدايت نقدينگی، گفت: 
با توجه به ريشه شوك تورمی اخير، بانك 
مركزی در كنار سياست مرتبط با نرخ ارز، 
سياس���ت پولی مناسب در شرايط فعلی را 
تغيير تركيب كميت های پولی برای پرهيز 
از ركود و حركت به س���مت رونق توليد 
می داند تا با افزايش عرضه از فشار تورمی 
كاسته ش���ود.وی با اشاره به دو نكته مهم 

در بحث هدايت نقدينگی گفت: نكته اول 
مفهوم نقدينگی اس���ت. بخش عمده ای از 
حجم نقدينگی هم اكنون تبديل به تسهيالت، 
اعم از توليدی يا غيرآن شده يا توسط خود 
بانك ها تبديل به انواع ديگری از دارايی شده 
است كه بخش عمده آنها، هم راستا با تامين 
هدف بهينه اجتماعی نبوده و اصالح آن ها 

ضرورت دارد.
رئيس شورای پول و اعتبار درباره دومين 
نكته در مبحث نقدينگی تصريح كرد: نكته 
دوم اينكه نقدينگی در بخش هايی متمركز 
می شود كه بيش���ترين بازدهی )خالص از 
ريسك( را داشته باشد، بنابراين برای هدايت 
نقدينگی به سمت توليد بايد بازدهی بخش 
توليد، از طريق بهبود فضای كس���ب وكار، 
كاه���ش هزينه های توليد، باال رفتن قدرت 
خريد مردم برای تقاضا و رش���د صادرات 
افزايش يابد تا انگيزه الزم برای سرمايه گذاری 

منتج به رونق توليد ايجاد شود.

رئي���س كل بانك مركزی همچنين در 
صفحه اينستاگرامی خود گفت: برنامه اصلی 
آمري���كا برای ايران تا حدودی شكس���ت 

خورد.
به گ���زارش فارس، عبدالناصر همتی 
نوشت: سال 98 را صاحبنظران از دو زاويه 

پيش بينی می كنند:
1- تش���ديد مشكالت - تأثير بيشتر 
تحريم های آمريكا، كاهش درآمدهای نفتی 
و تشديد تورم ركودی-هجوم نقدينگی - 

كاهش بيشتر رشد اقتصادی و ...
2- غلبه بر مشكالت- كند شدن تيغ 
تحريم ها - افزايش مبادالت با همسايگان و 
كشورهای دوست ،كاهش قابل توجه واردات 
غير ضروری - رونق توليد ملی - افزايش 
صادرات غير نفتی - كنترل بازار ارز - توان 

مهار نقدينگی و ...
وی اف���زود: در يك جنگ اقتصادی 
تم���ام عيار و با علم بر توانايی ها، از زاويه 
دوم كه زاويه مقاومت اقتصادی اس���ت، با 
سياست گذاری درست و هماهنگ می توانيم 

تالش های دشمن را خنثی كنيم.
در س���ال 97 هم ب���ا القائات آمريكا 
در مقاطع���ی، چند صباحی فضای نااميدی 
در كش���ور حاكم شد، اما با سياست ها و 
اقدامات درست علی رغم تشديد مشكالت 
معيشتی مردم، برنامه اصلی آمريكا تاحدودی 

شكست خورد.
از امروز، با اولويت رسيدگی به هموطنان 
آس���يب ديده ازسيل، گام دوم را با قدرت 
برداريم.سياست های امسال بسيار تعيين كننده 

است.

6 رويكرد براي رونق توليد و حفظ 
ارزش پول ملی

در همين حال ، رئيس كل بانك مركزی 
در يادداشت ديگری در فضای مجازی اعالم 
كرد: شش رويكرد برای رونق توليد و حفظ 
ارزش پول ملی در س���ال 98 بايد در نظر 

گرفته شود.
به گزارش فارس، عبدالناصر همتی در 
اين پيام نوشت:  نامگذاری سال 98 با عنوان 
رونق توليد از س���وی رهبر معظم انقالب، 
مسئوليت بانك مركزی و نظام بانكی كشور 

را مضاعف كرد.
توجه به تامين مالی طرح های توليدی و 
تامين سرمايه درگردش واحد های توليدی از 
طرف نظام بانكی كشور همراه با تمركز بانك 
مركزی بر تامين ارز مواد اوليه و واسطه ای 
توليد و مقابله جدی با روش ها و تصميماتی 
كه ارز حاصل از صادرات نفتی و غير نفتی 
كشور را صرف واردات غير ضروری و ضد 

توليد می كند.
وي تاكي���د كرد: رونق توليد و تقويت 
ارزش پ���ول مل���ی در گرو چند نكته زير 

است:
1- كاستن از وام های تكليفی كاهنده 

توان بانك ها.
2- تالش برای كاستن از فشار ناترازی 
بودجه جاری دولت بر سيس���تم بانكی و 

بانك مركزی.
3-كاهش معوقات بانكی و فروش اموال 

مازاد بانك ها.
4-پيگيری باق���درت اصالح ناترازی 

بانك ها ی كشور.

5-برگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصاد.

6- اصالح نقشه تجاری كشور و مبادی 
وارداتی و مقاصد صادراتی و از اين طريق 
كاهش نياز كش���ور به ارز های مورد هدف 

تحريم های آمريكا.
خبر ديگر اينكه، دكتر همتی همچنين 
در ديدار »گادام دارمندرا« سفير جديد هند 
در اي���ران ضمن تأكيد بر روابط اقتصادی 
گسترده دوجانبه ميان ايران و هند، از آمادگی 
طرف ايرانی برای توسعه روابط اقتصادی با 

آن كشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، 
وی در اين مالقات با اشاره به مانع تراشی های 
آمريكا در روابط ايران با س���اير كشورها، 
تصريح كرد: آمريكا اخيراً بيشتر به اظهارات 
تبليغاتی و ايجاد جو روانی برای تأثيرگذاری 
ب���ر اقتصاد ايران روی آورده و آنچه كه در 

عمل می توانسته را انجام داده است.
گفتنی است: در اين ديدار سفير جديد 
هند به پيشينه روابط تاريخی عميق دو كشور 
اشاره و اظهار اميدواری كرد كه اين حسن 
روابط بر محدوديت ها و فشارهای آمريكا 

فائق آيد.
با اش���اره به ديدگاه  آقای "دارمندرا" 
رهبری هند برای توس���عه روابط با ايران، 
بر تالش های دستگاه ديپلماسی هند برای 
برداشتن گام های بعدی در گسترش روابط 
تأكيد كرد.خاطرنشان می شود: در پايان اين 
ديدار سفير هند بر تسريع در تأسيس شعبه 
يكی از بانك های خصوصی ايرانی در هند 

تأكيد كرد.

 تالش ايران برای تمركز صادراتی لغو حکم توقیف 1/7میلیارد دالر از دارايی های  ايران
بر روی كشورهای همسايه

 سرپرس���ت س���ازمان توسعه تجارت ايران از تصميم ايران برای تمركز 
صادرات كاال بر كشورهای همسايه خبر داد. 

محمدرض���ا م���ودودی با بيان اينكه آمريكا تمام اقدامات تحريمی عليه 
تجارت خارجی ايران را در سال 97 بكار برد، گفت: تالش می كنيم در سال 
98 از صادرات به كش���ورهای دوردس���ت به صادرات به كشورهای همسايه 

معطوف شويم.
وی در مورد وضع تجارت در سال 98 به فارس گفت: آمريكا در سال 
96 پروپاگاندای قوی به راه انداخت مبنی بر اينكه در سال 97 تحريم ها عليه 
ايران آغاز می شود و از 13 آبان 97 تجارت ايران را به صفر می رساند. بنابراين 
دلواپسی در بين تمام فعاالن اقتصادی ايجاد شد كه با توجه به نفوذ آمريكا در 
منطقه نقل و انتقاالت مالی و بانكی و همچنين حمل و نقل و كشتيرانی ما با 
مشكالتی مواجه خواهد شد. بخصوص اين دلواپسی ها با بيان اين مطلب كه 
آمريكا سخت ترين تحريم های تاريخ را به ايران تحميل خواهد كرد، بيشتر 
شد اما عليرغم اين تهديدات و مشكالتی كه در سال 97 در زمينه تامين منابع 

ارزی با آن مواجه شديم، اين وضعيت را پشت سرگذاشتيم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: عليرغم جنگ اقتصادی 
و هدف گرفتن تجارت خارجی ما در تحريم ها، عملكرد خوبی در شاخص 
تجارت خارجی از خود بجای گذاشتيم و در تجارت خارجی با برخی كشورها 
از جمله عراق ركوردزنی داشتيم به طوری كه امسال صادراتمان به اين كشور 

)صادرات كاال( از مرز 9 ميليارد دالر عبور خواهد كرد.
وی با اش���اره به كاهش 75 صدم درصدی صادرات در 11 ماهه س���ال 
97  اظهار داشت: اين كاهش ناشی از افت شديد و  37/5درصدی صادرات 
ميعانات گازی بود، در صورتی كه صادرات ما در بخش پتروشيمی 14 درصد 

و در بخش كااليی به ميزان 2 درصد رشد داشت.
م���ودودی با بيان اينكه با توجه به آمار 11 ماهه تجارت خارجی، آنچه 
آمريكا در مورد تجارت خارجی ما پيش بينی می كرد، محقق نشد، گفت: اگرچه 
در ارتباطات تجاری با برخی از كش���ورهای دور دس���ت به دليل تحريم ها با 
مشكالتی مواجه شديم اما ارتباطات تجاری با همسايگان اين مسئله را جبران 

كرد و در مجموع چالش بزرگی را پشت سر گذاشتيم.
وی اظهار داشت: آمريكا تمام اقداماتی را كه می خواسته در تحريم ها عليه 
تجارت خارجی ايران اعمال كند، در سال 97 انجام داد  و اقدام جديد ديگری 

ندارد تا در اين حوزه عليه ايران در سال 98 به اجرا در آورد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تحريم های نفتی عليه 
ايران از سوی آمريكا اظهار داشت: تحريم های نفتی عليه ايران موضوع جديدی 
نيست. ضمن اينكه خود آمريكا هم بايد هزينه اين تحريم ها را بابت افزايش 

قيمت نفت بپردازد.
وی با بيان اينكه در سال 98 ما سراسيمگی ها و نوسانات شديد ارزی كه 
باعث اتخاذ برخی تصميمات عجوالنه شد را پشت سر گذاشته ايم و تا حدودی 
به ثبات در سياست گذاری ها رسيده ايم و با مديريت منابع ارزی و مديريت و 
تسهيل فضای تجاری سال 98 سال آرامتری نسبت به سال 97 خواهد بود و 

به نظر می رسد در سال 98 شاهد شوك های سال 97 نباشيم.
نامبرده همچنين در مورد ميزان صادرات در س���ال 97 گفت: س���ال 96 
ميزان صادرات غيرنفتی ما 47 ميليارد دالر بود و در 11 ماهه س���ال 97 هم 
صادرات در اين بخش با توجه به افت ش���ديد صادرات ميعانات گازی به 

40 ميليارد رسيد.
وی با بيان اينكه سال 98 سال توسعه و سال ترويج تجارت است، گفت: 
عليرغم اينكه تمام رسانه ها عليه ايران صحبت می كنند و فضا به گونه ای است كه 
سعی می كنند ايران را ضعيف نشان دهند اما ما برنامه ريزی كرده ايم تا در صورت 

تحقق آنچه در بودجه آمده، تجارت خارجی كشورمان را توسعه دهيم . 
مودودی افزود: براس���اس برنامه ششم هر سال صادرات كشور بايد به 
ميزان 21/7 درصد رشد كند و طبق برنامه دولت دوازدهم صادرات بايد 15 
درصد نسبت به سال 97 افزايش يابد اما شرايط تحريم ممكن است برخی 

از معادالت را تغيير دهد.
وی اظهار داشت: مشكل اصلی ما در توسعه صادرات زيرساخت هاست كه 
با توجه به اين موضوع يكی از برنامه های ما برای سال آينده ايجاد تعرفه های 
ترجيحی در كشورهای همسايه است كه اگر بتوانيم در اين زمينه با كشورهای 
همسايه به توافق برسيم می توان اميدوار بود تا حجم صادرات به اين كشورها 

را افزايش داد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: برای توسعه تجارت 
در سال 98 ما يك تغيير جهت جغرافيايی خواهيم داشت. بطوری كه تالش 
می كنيم تا از صادرات به كشورهای دوردست به صادرات به كشورهای همسايه 
معطوف شويم كه اين تغيير گرانيگاه، اگرچه ممكن است باعث شود  آمار 
صادرات ما به كشورهای دورتر كاهش يابد اما با توسعه صادرات به كشورهای 

همسايه كاهش صادرات به آن كشورها را جبران خواهيم كرد.

   قراردادهای آتی روی س���بد سهام مزيتی 
بزرگ برای تعادل بخش���ی به بازار سهام است كه 
می تواند در مديريت ريسك برای اشخاص به كار 

گرفته شود.
 شاپور محمدی رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار ضمن اعالم اين مطلب در مورد قراردادهای 
آتی روی سبد سهام گفت: از آنجا كه اين ابزار در 
مقايسه با ديگر ابزارها تنوع بيشتر و ريسك كمتری 
دارد انتظار می رود موفق تر از ديگر ابزارها عمل 
كند. البته ما قرار داد آتی تك س���هم را در بازار 
سرمايه داشتيم، اما قرارداد آتی روی سبد سهام كه 
اخيراً طراحی شد، ابزار مهمی برای تعادل بخشی 
و ايجاد فرصت در بازار س���هام بوده و در عين 
حال می تواند در مديريت ريسك برای اشخاص 
به كار گرفته ش���ود كه اينها همه مزيت های اين 

ابزار نوين است.
به گزارش پايگاه خبري سازمان بورس و اوراق 
بهادار، وی افزود: يكی از مزيت های قراردادهای آتی 
روی سبد سهام اين است كه تنوع خوبی دارد و 
چند سهم در اين سبد قرار گرفته اند. از همين رو، 
ريسك آن كمتر است. دومين مساله اين است كه 
اگر يك نماد بسته شود، قرارداد آتی آن هم بسته 
می شود و در واقع معامله آن بالموضوع است.دبير 
شورای عالی بورس ادامه داد: وقتی به جای يك 
سهم، يك سبد قرار می گيرد، طبيعتاً در اين سبد 
می تواند حتی بعضی از نمادها به خاطر مسائلی 
همچون مجمع يا امثال آن بسته باشد، ولی قرارداد 
آتی و خود آن سبد به لحاظ معامالتی موضوعيت 

داشته باشد كه اين هم مزيت ديگری است.
وی با بيان اينكه در موضوع ريسك هم سبد 

س���هام يا آتی كه روی اين سبد تعريف می شود، 
امكان پوشش ريسك بيشتری فراهم می كند، تاكيد 
كرد: اينكه بشود در يك بخش از صنعت سرمايه 
گذاری كرد- مثالً بخش پتروشيمی ها، معدنی ها، 
بانكی ها و بيمه ها - با قرارداد آتی روی سبد سهام 
قابل تعريف است؛ لذا اين مزيت، هم به افزايش 
حجم معامالت كمك می كند و هم به واسطه آن 

كشف قيمت صحيح تر انجام می شود.
محمدی خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد اجزای 
يك س���بد، مسيری را در خارج از سبد به لحاظ 
قيمتی طی كند اما سبد مسير ديگری را طی كند، 
طبيعتاً فرصت آربيتراژی به وجود می آيد. اين مزيت 
خود به كنترل، مديريت و روند منطقی تر بازار كمك 
می كند و باعث می شود كه بازار ما بتواند منطقی تر 

قيمت را كشف كند.
وی با بيان اينكه اين ويژگی هم يك ويژگی 
كالن است و شايد برای سرمايه گذاران زياد مورد 

توجه نباش���د، افزود: با اين حال اين مساله برای 
س���رمايه گذاران از جهت افزايش سودآوری آنها 
فرصت بيش���تری فراهم می كند و می تواند سود 
بيشتری با قراردادهای آتی كسب كند. چون اهرم 
دارد و اين اهرم كمك می كند كه نسبت به زمانی 
كه در خود آن تك تك سهم ها سرمايه گذاری كنند، 

سودی به مراتب باالتر به دست آورند.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين 
با اش���اره به اينكه اين كار در همين يكی دو ماه 
اخير ش���روع شده و اس���تقبال هم خوب بوده 
است، اظهار داشت:هم اكنون حدود سی و چند 
كارگزاری برای قرارداد آتی روی سبد سهام فعالند؛ 
البته فرهنگ سازی بيشتری بايد انجام شود و الزم 
است كارگزاری های بيشتری درگير موضوع شوند. 
ما هم اين امكان را داريم كه تمامی كارگزاران در 

اين قضيه وارد شوند. 
بر اس���اس اين گزارش، پاييز 97 س���رمايه 
نخستين قراردادهای آتی سبد سهام با حضور رئيس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مديرعامل شركت 
ب���ورس اوراق بهادار تهران و جمعی از مديران، 
كارگزاران و كارشناسان براي 30 شركت بزرگ در 
بورس اوراق بهادار تهران راه اندازی شد و همزمان 
قراردادهای آتی س���بد سهام روی هفت صنعت 

پربيننده بازار، معامالت خود را آغاز كرد.
ام���كان اخذ موقعيت خريد و فروش روی 
سبدی از سهام متناظر با شاخص های بورسی، امكان 
كس���ب سود از نوسانات شاخص های بورسی و 
امكان كسب سود با تحليل شرايط كالن اقتصاد و 
مديريت ريسك پرتفوی از جمله مزايای قرارداد 

آتی سبد سهام است.

قراردادهای آتی سبد سهام مزيت بزرگی برای تعادل بخشی بازار سرمايه است
ايران و روسيه در روزهای اخير 
زمينه های جديد همكاری دو كشور 
را در حوزه انرژی بررسی كردند. 

 به گزارش خبرنگار ما، مهندس 
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت با سفر به 
مسكو و ديدار با الكساندر نواك وزير 
انرژی روسيه جديدترين زمينه های 
همكاری دوكشور در حوزه نفت و 

گاز را بررسی كرد.
وزير نفت هدف از سفر خود 
به روسيه را تبادل نظر با همتای روس 
درباره شرايط بازار نفت اعالم كرد 
و گفت: بازار نفت از نظر عرضه و 

تقاضا شرايط شكننده ای دارد.
وی با اش���اره به اينكه آمريكا 
هم اكنون مرتب در حال تحريم كردن 
توليد كنندگان بزرگ نفت دنياست 
و روس ها را هم از نظر توس���عه ای 
در بازار نفت تحريم كرده اس���ت، 
تحريم های نفتی آمريكا عليه ونزوئال 
و ايران را مورد توجه قرار داد و اظهار 
داشت: ديگر كشورها از جمله ليبی و 
نيجريه هم به دليل اقدام های آمريكا با 
مشكالتی روبه رو شده اند و مذاكرات 
اخي���ر با روس ها به تنظيم روابط 

بازارهای نفتی اختصاص داشت.
به گفت���ه وزير نفت، در اين 
سفر درباره توسعه ميدان های نفتی 
مذاكراتی شد. ضمن اينكه روس ها 

از گذشته عالقه مند به همكاری در 
حوزه نفتی با ايران بوده اند.

وی با اش���اره به اجالس آتی 
كشورهای عضو سازمان كشوهای 
توليد كنن���ده نفت)اوپك( گفت: 
تمدي���د توافق كاهش عرضه نفت 
توليدكنندگان عضو و غيرعضو اوپك 

سختی و دشواری ندارد.
 زنگنه گفت: در ديدار با نواك 
توافق شد همكاری های دوجانبه ايران 
و  روس���يه به عنوان دو صادركننده 

نفت تقويت شود.
وی با اعالم گفتگوی دو طرف 
درباره تحريم های آمريكا افزود: ما 
گفتيم كه سه كشور بزرگ توليدكننده 
نفت شامل ايران، ونزوئال و روسيه 
شامل تحريم های غيرقانونی آمريكا 
شدند و اين مسئله سبب شده است 
در مي���ان مدت و كوتاه مدت بازار 
نفت بی ثبات ش���ود و اين موضوع 
نگرانی مصرف كنندگان نفت را در 

پی داشته است. 
وزير نفت درباره سازوكار مالی 
اروپا برای تسهيالت روابط مالی با 
ايران در چارچوب برنامه جامع اقدام 
مشترك )برجام( گفت: ما انتظارمان 
از اروپا بيش از اين بود اما اميدواريم 
همين سازوكار كنونی هم فعال و 

موثر باشد. 

رايزنی های ايران و روسيه در حوزه 
همكاری های نفت و گاز 

 پيشنهاد اختصاص شناسه ملی به مجوزهای 
كسب و كار

پيشنهاد اختصاص شناسه ملی به مجوز كسب و كارهای كشور كه يكی 
از چهار ستون اصلی و الزامات نوين سازی نظام آماری و گذار از نظام آمارهای 
سنتی به ثبتی مبنا و بستر گردآوری داده ها و اطالعات آماری و تجزيه و تحليل و 
تصميم گيری ها مربوط به فضای كسب و كار است به دولت ارائه شده است.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطالع رسانی دولت، »اختصاص شناسه 
ملی به مجوز كسب و كارهای كشور« پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی 
و دارايی و س����ازمان برنامه و بودجه كش����ور و مركز آمار ايران است كه پس 
از بررسی و تأييد در كميسيون تخصصی شورای عالی آمار و همچنين تأييد 
نهايی در جلس����ه 28 آبان 1397 ش����ورای عالی آمار برای تصويب در هيات 
وزيران ارائه شده است.بر اساس اين پيشنهاد اختصاص شناسه ملی از طريق 
سامانه )پيشخوان( مجوزهای كسب و كار كشور برای كسب و كارهای جديد 
و اختصاص شناسه ملی توسط مراجع صدور مجوز از طريق سامانه مذكور 
برای كسب و كارهايی كه قبل از تصويب تصويب نامه پيشنهادی، مجوز فعاليت 

دريافت كرده اند، محقق می شود.
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  کمیته ملی المپیک سال پرکاری را پشت سر گذاشت
کمیته ملی المپیک سال پرکاری را پشت سر گذاشت و این که فدراسیون ها 
بابت بودجه این نهاد دغدغه ای نداشتند می توان گفت نقطه قوت کمیته ملی 

المپیک در سال ۹۷ محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، کمیته ملی المپیک سال پر کاری را پشت سر گذاشت 
و البته با وجود این که کمیته ملی المپیک خیلی تالش کرد از حاشیه ها دوری 

کند اما باز هم برخی اتفاقات برای کمیته ایجاد حاشیه کرد.
  افزایش سهمیه های وزنه برداری در المپیک ۲۰۲۰

در ابتدای سال ۹۷ خبر کاهش سهمیه های وزنه برداری در المپیک ۲۰۲۰ 
اعالم شد. کمیته ملی المپیک هم دست به کار شد. سایت رسمی کمیته اعالم 
کرد: نشستی با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، دکتر صالحی 
امیری رئیس کمیته ملی المپیک، داورزنی معاون وزارت ورزش و دکتر سجادی 
سرپرست کاروان اعزامی ایران به جاکارتا در محل وزارت ورزش برگزار شدو 
ابعاد این اتفاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از فدراسیون وزنه برداری 
 IWF خواستند تا تالش و رایزنی های خود برای تغییر در تصمیم هیأت رئیسه
را آغاز کرد و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم پشتیبانی و حمایت 

الزم را از فدراسیون بعمل آورد.
 سفر شیخ احمد به ایران

ح���دود چه���ار ماه پس از این که صالحی امیری به عنوان رئیس کمیته 
ملی المپیک انتخاب شد، شیخ احمد رئیس شورای المپیک آسیا به ایران سفر 
و با رئیس کمیته ملی المپیک، وزیر ورزش و جوانان و رؤسای فدراسیون ها 

دیدار کرد.
تامین پول فدراسیون ها برای بازی های آسیایی

بودجه مساله ای بود که کمیته ملی المپیک نسبت به سال های گذشته کمتر 
در رابطه با آن دچار چالش شد. هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک در یکی از 
نشست های خود برای بودجه فدراسیون ها کف و سقف تعیین کرد به طوری 
که بودجه فدراسیون ها زیر ۵۰ میلیون و باالی ۲ میلیارد نباشد. با توجه به این 
که بازی های آسیایی و المپیک جوانان هم در پیش بود، کمیته ملی المپیک 
توانست ۸۵ درصد از بودجه فدراسیون ها را در شش ماه اول سال پرداخت 
کند که این از اقدامات خوب کمیته در سال ۹۷ بود .۱۵ درصد باقیمانده را 
هم در واپسین روزهای سال پرداخت کرد تا فدراسیون ها بابت بودجه سال ۹۷ 
هیچ طلبی از فدراسیون نداشته باشند. کمیته ملی المپیک در سال ۱۳۹۷ جمعًا 
مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعتبار برای فدراسیون های 

ورزشی در نظر گرفته بود.
 انفجار در موتور خانه آکادمی ملی المپیک

یکی از اتفاقات ناگوار برای کمیته ملی المپیک انفجار در موتورخانه آکادمی 
ملی المپیک بود که در این حادثه سه نفر از کارگران این آکادمی کشته شدند. 

اکنون هم به دنبال این اتفاق آکادمی ملی المپیک در حال تعمیرات است.
کسب عنوان ششمی در بازی های آسیایی

کمیته ملی المپیک یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی یعنی بازی های 
آسیایی را در سال ۹۷ تجربه کرد. برای این رویداد نصراهلل سجادی سرپرست 
کاروان بود. مدال آوران طال ۵ هزار دالر، نقره ۲ هزار دالر و برنز هزار دالر 
پاداش پای س���کو گرفتند.»یک ایران، یک صدا« هم ش���عار کاروان ایران در 

بازی های آسیایی اندونزی بود.
پرچمدار کاروان هم در ابتدا کیمیا علیزاده بود که با توجه به مصدومیت 
او و این که بازی های آسیایی را از دست داد این عنوان به الهه احمدی ملی 
پوش تیراندازی رسید. در مراسم اختتامیه هم ندا شهسواری ملی پوش پینگ 

پنگ پرچمدار بود.
در این دوره از بازی ها ایران با ۲۸۰ ورزش���کار مرد، ۹۸ ورزش���کار 
زن و در مجموع ۳۷۸ ورزش���کار ایرانی در ۴۲ رش���ته ورزش���ی راهی این 
 دوره از بازی ها ش���د. تعداد اعضای کادر فنی و سرپرس���تی کاروان ایران هم 

۲۱۴ نفر نهایی شد.

در پایان هجدهمین دوره بازی های آسیایی، ایران با کسب ۲۰ طال، ۲۰ 
نقره و ۲۲ برنز در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

  حجاب مانع رقابت دختر جودوکار ایران در المپیک جوانان
کمیته ملی المپیک پس از بازی های آس���یایی خود را برای حضور در 
المپیک جوانان آماده کرد. در این دوره به مدال آوران طالیی المپیک جوانان 
۲ هزار دالر، نقره هزار دالر و برنز ۵۰۰ دالر پاداش پای سکو تعلق گرفت. 
اصغر رحیمی رئیس کاروان و محمد نصرتی ملی پوش کشتی فرنگی پرچمدار 
کاروان بود. مارال مردانی هم به عنوان پرچمدار کاروان ایران در مراسم اختتامیه 

المپیک جوانان انتخاب شد.
ایران در این دوره از بازی ها با ۴۹ ورزشکار، ۷ مدال طال، ۳ نقره و ۴ 

برنز در رده هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.
البته بازی های المپیک جوانان برای ایران بدون حاشیه هم نبود، چراکه 
به مارال مردانی دختر ملی پوش جودو اجازه حضور در مس���ابقه داده نش���د. 
مس���ئوالن برگزاری مسابقات جودو المپیک جوانان مردانی را به دلیل داشتن 
حجاب از حضور در مسابقات منع کردند. پس از این اتفاق سید رضا صالحی 
امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران به شدت به این تصمیم اعتراض کرد 
که مسئوالن جودو آسیا به او اعالم کردند که این موضوع را مدت ها قبل به 

فدراسیون جودو ایران اطالع داده بودند.
صالحی امیری البته در حاش���یه بازی های المپیک جوانان دیدارهایی هم 
داشت و در دیدار با شیخ احمد، ایران میزبان نشست هیأت اجرایی شورای 
المپیک آس���یا ش���د. اولین نشست پس از برگزاری انتخابات در ایران برگزار 
می شود. رئیس کمیته ملی المپیک دیداری هم با تاماش آیان رئیس فدراسیون 
جهانی وزنه برداری داش���ت و خواس���تار رایزنی برای تجدید نظر در مورد 
کاهش سهمیه المپیک ۲۰۲۰ شد. همچنین از رئیس فدراسیون جهانی وزنه 
برداری درخواست کرد ایران را برای کسب کرسی ارزشمند در آسیا و جهان 

حمایت کند.
IOC سفر صالحی امیری به مقر

یکی از مهمترین سفرهای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در 
سال ۹۷ به لوزان سوئیس بود که با حضور در مقر IOCبا توماس باخ دیدار 

و گفتگو کرد. رئیس کمیته ملی المپیک ایران در دیدار با توماس باخ او را 
ب���ه ایران دعوت کرد. او همچنین با دیگر مقامات کمیته بین المللی المپیک 
هم دیدار داشت که مهمترین آن دیدار با نناد اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی 

کشتی بود.
 ژن خوب حاشیه ساز شد

یک���ی از بحث برانگیز ترین انتصاب ها در کمیته ملی المپیک واگذاری 
ریاست کمیسیون صلح و ورزش به حمیدرضا عارف پسر محمدرضا عارف بود 
که این انتصاب انتقادهای زیادی را برای کمیته ملی المپیک به همراه داشت.

 استعفا از ریاست کمیسیون ورزشکاران
بعد از برگزاری نخستین انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 
در آبان ماه سال ۹۶ و پس از برگزاری انتخابات داخلی که حمید سوریان به 
عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد، به دلیل مشغله کاری از سمت خود استعفا 
کرد و به همین منظور مجدداً انتخابات داخلی در این زمینه برگزار شد که از 
بین یوسف کرمی و آرش میراسماعیلی دو کاندیدای این پست، پس از اخذا 
آرا آرش میراسماعیلی به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران و یوسف کرمی 

هم به عنوان مسئول اجرایی کمیسیون انتخاب شد.
 IOC نامه صالحی امیری به فیفا و

یک���ی از م���واردی که کمیته ملی المپیک را درگیر کرده بود در رابطه با 
اجرای قانون منع به کار گیری بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال بود که جلساتی 
با حضور تاج رئیس فدراس���یون فوتبال و وزارت ورزش برگزار ش���د که در 
نهایت رئیس کمیته ملی المپیک ایران در نامه های جداگانه به رئیس فیفا و 
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در باره این قانون الزم االجرای مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرد که تالش وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک 
ایجاد ثبات و آرامش به همراه اجرای قانون است و بر اساس قانون ماده ۶۰ 
خدمات مدیریت کشور آقای تاج می تواند خود را از حالت بازنشستگی به 

اشتغال مجدد با رعایت قانون برگرداند.
حضور در هیأت اجرایی شورای المپیک آسیا

از دیگر موضوعات بحث برانگیز کمیته ملی المپیک تهیه لیستی از کاندیداها 
برای حضور در انتخابات شورای المپیک آسیا بود که در لیست اولیه ۱۳ نفر 

بودند اما بعداً در هیأت اجرایی این لیست به ۹ نفر تعدیل یافت.
ب���ا برگزاری انتخابات هم صالحی امیری به عضویت هیأت اجرایی در 
آمد و به مرور تکلیف اعضای کمیس���یون ها هم مش���خص  شد. همچنین در 
حاشیه این نشست رئیس شورای المپیک آسیا به پاس سال ها حضور و تالش 
ارزشمند بهرام افشارزاده مدیر باسابقه و پیشکسوت ورزشی کشور؛ نشان ویژه 

شایستگی OCAرا به وی اعطا کرد.
اسامی کاندیداها به شرح زیر است:
کمیته فرهنگی: عبدالحمید احمدی

کمیته ورزش و زنان: مهین فرهادی زاد
کمیته ورزش برای همه: محمد علیپور

کمیته آموزش و پژوهش: فضل اهلل باقرزاده
کمیته قوانین: علی دادگر

کمیته رسانه: محمود عبداللهی
کمیسیون ورزشکاران: هادی ساعی
کمیته پزشکی: غالمرضا نوروزی

تغییراساسنامه جدید کمیته ملی المپیک
اساس���نامه جدید کمیته ملی المپیک یکی از پرچالش ترین مباحث در 
س���ال ۹۷ بود که تغییرات اساس���ی را در آن شاهد بودیم. با برگزاری مجمع 
در ۲۵ دی، کلیات آن به تصویب رس���ید. تصمیم گیری در مورد جزئیات 
برعهده هیأت اجرایی گذاشته شد. مهمترین مواردی که در این صورت جلسه 
قید ش���ده این اس���ت که دبیرکل و خزانه دار با پیشنهاد رئیس و تأیید هیأت 
اجرایی انتخاب ش���ود. مورد دیگر پیشنهاد اضافه شدن یک عضو جدید )از 
رئیس���ان فدراسیون ها( به هیأت اجرایی است. مورد مهم سوم، بحث رئیسان 
فدراسیون های عضو هیأت اجرایی است که ممکن است به هر دلیل تغییر کنند 
و آن ها می توانند تا پایان دوره چهارساله در هیأت اجرایی باقی بمانند. کمیته 
ملی المپیک اساسنامه را ترجمه و به IOC ارسال کرد و اکنون دیگر منتظر 

پاسخ رسمی این نهاد بین المللی است.
  مهمترین انتصاب های کمیته ملی المپیک

- نصراهلل سجادی به عنوان سرپرست کاروان ورزشی ایران در المپیک 
۲۰۲۰ توکیو معرفی شد.

- پیم���ان فخری به جای اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های 
ملی شد.

- بهروز منتقمی به جای مجید کیهانی به عنوان رئیس جدید کمیسیون 
بازاریابی انتخاب شد.

- محمدصادق فرجی رئیس سابق فدراسیون کاراته به عنوان مشاور در 
امور پارلمانی این کمیته منصوب شد.

- علیرضا رحیمی به دلیل بازنشسته بودن از ریاست فدراسیون هندبال 
کنار رفت، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک برای او حکم مشاوره 

صادر کرد.
 راه اندازی فاز اول موزه المپیک و پارالمپیک

در سال ۹۷ کمیته ملی المپیک تالش کرد موزه المپیک و پارالمپیک را 
راه اندازی کند؛ بر این اساس کارها برای راه اندازی فاز اول موزه آغاز شد و 
یادبودهاي ورزشکاران و پیشکسوتان جمع آوری شد. با وجود این که قرار 
بود فاز اول آن تا پایان سال افتتاح شود اما میسر نشد و در نهایت فاز اول 

آن در بهار ۹۸ افتتاح خواهد شد.
 گمانه زنی ها در مورد تغییر دبیرکل

در واپسین روزهای سال یکی دیگر از اتفاقات حاشیه ساز برای کمیته 
ملی المپیک بحث تغیر پست دبیرکلی بود و به گونه ای که هرروز شاهد مطرح 
شدن یک نام بودیم، اما به صورت رسمی هیچ چیزی از سمت کمیته ملی 
المپیک اعالم نشد و البته به صورت غیر رسمی اعالم شد بحث جایگزینی و 

مطرح شدن این گزینه ها شایعه است. 

»دهکده سالمت قشم«، فرصتی برای توریسم سالمت در جام جهانی 2022 قطر
 وزیر ورزش و جوانان از طرح بزرگ 
دهکده سالمت قشم به عنوان فرصتی برای 
افزایش ظرفیت توریس���م سالمت در کشور 

نام برد.
به گزارش ایس���نا،  مسعود سلطانی در 
حاشیه آیین کلنگ زنی پروژه دهکده سالمت 
در روس���تای گامبرون قشم، گفت: این طرح 
مهم چند بعدی با مش���ارکت سرمایه گذار 
بومی و ۷۵ پزشک متخصص کشور می تواند 
ظرفیت توریست درمانی ایران را تا دو برابر 

افزایش دهد.
وی ب���ا اعالم این که هم اینک ۵۰۰ تا 
۶۰۰ هزار نفر از مردم کشورهای همسایه در 
طول س���ال برای امور درمانی به ایران سفر 
می کنند، افزود: نزدیکی کش���ورهای حاشیه 
خلیج فارس به جزیره قش���م و فعالیت این 
طرح مهم حوزه س���المت می تواند ظرفیت 
توریست درمانی کشورمان را به یک میلیون 

و ۲۰۰ هزار نفر ارتقا دهد.
وزی���ر ورزش و جوان���ان از ظرفیت 
ارزش���مند پزشکان متخصص در کشور به 
وی���ژه در حوزه بیماری های صعب العالج، 
 جراحی ه���ای قلب ب���از، پیوند اعضا و 
جراحی های چش���م به عنوان فرصتی برای 

جذب توریست سالمت نام برد.
وی ب���ا تاکید بر این ک���ه می توانیم 

ایران را به قطب اصلی گردش���گری سالمت 
 منطقه تبدیل کنیم، از قشم به عنوان یکی از 
فرصت های مهم این حوزه یاد کرد و افزود: 
به هر میزان که در بخش درمان و س���المت 
سرمایه گذاری کنیم و ورزش های همگانی 
را توسعه دهیم، به طور حتم از بازدهی ده ها 

برابری آن بهره خواهیم برد.
سلطانی فر با اش���اره به مسابقات جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر که برای نخس���تین بار با 
توجه به ش���رایط آب و هوایی کشور میزبان 
در نیمه دوم س���ال برگزار می شود، از این 
تورنمنت مهم جهانی به عنوان فرصتی برای 
ایجاد طرح های ورزش���ی، اقامتی و توریسم 
س���المت در مناطق آزاد قشم و کیش که در 

نزدیکی کشور قطر قرار دارند، نام برد.
وی ادامه داد: با حضور سفیر کشورمان 
در قطر، گفتگوهای بسیار مهمی با کنفدراسیون 
فوتبال قطر داشتیم تا از موقعیت مناطق آزاد 
قش���م و کیش برای بهتر برگزار شدن این 

مسابقات جهانی کمک کنیم.
به گفته س���لطانی فر، در نوار ساحلی 
جزیره قش���م با ایجاد چند کمپ ورزشی 
با امکانات س���الن های بدن سازی و بخش 
ریکاوری می توان به تیم های شرکت کننده 
جام جهانی قطر س���رویس های خوبی با 

درآمدهای باال ارائه کرد.

وی گفت: درصورتی که زمین ورزشی 
و بخش مهم ریکاوری دهکده سالمت قشم 
تا پایان دولت تدبیر و امید و تا دو س���ال 
آینده به بهره برداری برسد، با توجه به شرایط 
یکس���ان آب و هوایی قشم و قطر می توان 
از این موقعیت برای ارائه س���رویس دهی به 
تیم های فوتبال کش���ورهای مختلف جهان 

استفاده کرد.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اهمیت 
سرمایه گذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی 
بخش خصوصی در فاز نخس���ت این طرح 
حوزه س���المت قشم، افزود: اطمینان دارم با 
افتتاح فاز نخست این پروژه و کسب درآمد 
باال از سهم جذب توریست و سرویس دهی 

به تیم های شرکت کننده در جام جهانی قطر، 
میزان سرمایه گذاری ها در منطقه آزاد قشم به 

شدت افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: منطقه آزاد قشم می تواند 
با حمایت و جذب هر چه بیش���تر سرمایه 
گ���ذاران داخلی و خارجی، نقش مهمی در 
تامین نیازهای کشور به ویژه در شرایط خاص 

و تحریم ها ایفا کند.
براس���اس این گزارش ، پروژه دهکده 
س���المت قش���م با چهار هزار میلیارد ریال 
س���رمایه گذاری در زمینی به مساحت ۱۲۲ 
هزار مترمربع در سه فاز درمانی، گردشگری و 
تفریحی با هدف ارتقاء سطح سالمت جزیره 
و ایجاد پایگاهی برای جذب توریس���ت و 
گردشگری سالمت توسط بخش خصوصی 
در روس���تای گامبرون جزیره قشم ساخته 

می شود.
فاز نخست این طرح با یک هزار و ۲۰۰ 
میلیارد ریال س���رمایه گذاری به ساخت یک 
بیمارستان ۶۴ تختخوابه، یک کلینیک تخصصی 
ارتوپدی و مرکز ریکاوری ورزشی برای جذب 
ورزشکاران به ویژه فوتبالیست های ایرانی و 
کشورهای حوزه خلیج فارس اختصاص دارد. 
در فاز دوم و سوم هم ساخت یک هتل چهار 
یا پنج س���تاره و یک شهربازی بسیار مدرن 

پیش بینی شده است. 

اخبار كوتاه خارجي

خطری "پله" را تهدید نمی کند
 اسطوره فوتبال برزیل و برترین بازیکن 
قرن رفته رفته ش���رایط بهبودی به دس���ت 
می آورد، ولی هن���وز تاریخ ترخیص او از 

بیمارستان مشخص نیست.
به گزارش گلوبو، پله اس���طوره فوتبال 
برزیلی که به دلیل عفونت در بیمارستانی در 
شهر پاریس بستری شده بود، شرایط خوبی 
دارد ولی هنوز مشخص نیست او چه زمانی 

از بیمارستان ترخیص می شود.
پله که دیداری با کیلیان امباپه س���تاره آینده دار فوتبال فرانس���ه داشت، 
دچار درد در ناحیه شکم خود شد و به سرعت به بیمارستانی در نزدیکی های 

پاریس انتقال یافت.
پزشک معالج پله ۷۸ ساله اعالم کرد فعالً خطری او را تهدید نمی کند 
ولی نمی تواند تاریخ دقیقی درباره ترخیص این اسطوره فوتبال برزیلی که به 

عنوان برترین بازیکن قرن هم انتخاب شده است را اعالم کند.
 انتقاد شدید مدافع انگلیسی 

از نژادپرستی  حاکم بر فوتبال اروپا
 دنی رز با انتقاد شدید از یوفا و فیفا گفت: 
بی صبرانه منتظر پایان دوران فوتبالش اس���ت 
تا دیگر رفتارهاي نژادپرس���تی حاکم بر فوتبال 

اروپا را نبیند.
ب���ه گزارش دیلی میل، مدتی اس���ت بار 
دیگر رفتارهای زشت نژادپرستی در فوتبال اروپا 
خصوصاً کش���ورهای انگلیس و ایتالیا در صدر 
اخبار قرار گرفته است. در این بین رحیم استرلینگ 
که بارها نارضایتی خودش را از این رفتارها اعالم کرده، به عنوان پیشگام در 

مبارزه علیه نژادپرستی چهره شده است.
اخیراً مویس کین مهاجم یوونتوس در بازی برابر کالیاری به ش���دت 
مورد توهین نژادپرستانه هواداران قرار گرفت و صحبت های بونوچی هم به 

این اتفاقات دامن زد.
دنی رز مدافع انگلیسی که در جام جهانی برای تیم ملی کشورش بازی 
کرد و برای تاتنهام بازی می کند، در صحبت هایی به انتقاد شدید از نهادهای 
عالیرتبه یوفا و فیفا پرداخت و گفت: واقعاً می خواهم از فوتبال خالص شوم. 
فکر کنم پنج - شش سال دیگر از فوتبال من باقی مانده است و بی صبرانه 
منتظر هستم که این چند سال هم تمام شود و دیگر شاهد چنین رفتارهایی 
نباشم. مائوریسیو پوچتینو، گرت ساوتگیت و پپ گواردیوال از جمله مربیانی 
بودند که به حمایت قاطع از بازیکنان تیمشان در قبال توهین های نژادپرستانه 

پرداختند.
استاد پرویز زاهدی درگذشت

 اس���تاد پرویز زاهدی پیشکس���وت و 
نویسنده باسابقه ورزشی که مدت زیادی در 
بستر بیماری بود، عصر  دوشنبه ۲۷ اسفند ماه 
۹۷ در   ۸۵سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایس���نا، زاهدی که بیش از 
۵۰سال سابقه فعالیت در رسانه های ورزشی 
را داش���ت، در روزنامه های اطالعات،کیهان،  
ایران ورزش���ی و هفت���ه نامه دنیای ورزش 

قلم می زد.
روزنامه اطالعات درگذشت این همکارقدیمی وپیشکسوت عرصه 
خبروروزنامه نگاری را به بازماندگان تسلیت می گوید وامرزش روح 

آن مرحوم راازدرگاه خداوند متعال مِسئلت دارد.
افتتاح ورزشگاه خانگی تاتنهام با تاریخ سازی مهاجم کره ای  

ورزش���گاه یک میلیارد 
پوندی تاتنهام سرانجام در بازی 
با کریستال پاالس افتتاح شد.

به گ���زارش دیلی میل، 
تاتنهام که مدت ها بازی های 
خانگی خود را در ورزشگاه 
ومبلی لن���دن برگزار می کرد، 
سرانجام ورزشگاه خانگی خود 
را افتتاح کرد. تاتنهام هاتسپر نام 
این ورزشگاه شیک و مدرن است که گنجایش ۶۲ هزار نفر تماشاگر را دارد 
و از این پس بازی های خانگی این تیم از جمله بازی با منچسترسیتی در یک 

چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.
سون هیونگ مین مهاجم کره ای توانست نام خودش را در تاریخ این 
باشگاه و ورزشگاه ماندگار کند. او به اولین بازیکنی تبدیل شد که توانست 
در این ورزشگاه گلزنی کند. گل دوم تاتنهام را هم کریستین اریکسن به ثمر 
رس���اند تا اولین بازی تاتنهام در ورزش���گاه جدید خود با برد و کلین شیت 

همراه شود.
برای این دیدار هواداران زودتر از موعد مقرر خود را به ورزش���گاه 
رساندند و از مراسم افتتاحیه این ورزشگاه هم که با حضور شخصیت های 

مهمی همراه بود، دیدن کردند.
انتقاد شدید برزیلی ها از سفر انتخاباتی نیمار به تل آویو

 قبول دعوت بنیامین نتانیاهو برای سفر به 
سرزمین های اشغالی از سوی نیمار با انتقاد شدید 

مردم برزیل و جهان اسالم روبرو شده است.
به گزارش رس���انه های برزیلی، در جریان 
سفر ژائیر بولسونارو رئیس جمهوري برزیل به 
سرزمین های اشغالی، بنیامین نتانیاهو در پیامی 
ویدئویی نیمار جونیور س���تاره برزیل و گابریل 
مدینا از ورزشکاران این کشور را به سرزمین های 

اشغالی دعوت کرد که هر دو، این دعوت را قبول کردند.
نیمار در پیامی ویدئویی با تشکر از نتانیاهو، دعوت او را قبول و بیان 

کرد در آینده به اسرائیل سفر خواهد کرد.
این پیام با بازخورد منفی شدید در بین مردم برزیل و جهان اسالم روبرو 
شده است و خیلی ها به انتقاد از این رفتار نیمار پرداخته اند. خیلی از کاربران 
توئیتر در برزیل عنوان کرده اند که نیمار نمی داند وارد چه بازی می ش���ود و 

چه کار می کند.
او قرار است قبل از انتخابات در کمپین نتانیاهو حاضر شود.

یک حساب توئیتری منتسب به دلما روسف رئیس جمهوري سابق برزیل 
هم با انتقاد از رفتار نیمار نوشت: در حالی که برونا مارکوزین نامزد سابق نیمار 
در سفر آفریقا است تا به کمک کودکان گرفتار در طوفان بشتابد، نیمار دعوت 

کسی را قبول می کند که به کودکان فلسطینی مستقیم شلیک می کند.
همچنین خیلی از طرفداران برزیل و نیمار در جهان اسالم هم به انتقاد از 
رفتار این بازیکن در قبول دعوت نتانیاهو در شبکه های اجتماعی پرداخته اند.

شرط فدراسیون فوتبال فرانسه برای تمدید قرارداد  دشان
 رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه اعالم کرد 
در صورت صعود این کشور به یورو ۲۰۲۰ قرارداد 

دیدیه دشان تمدید خواهد شد.
ب���ه گزارش اکیپ، نوئل لی گرانت رئیس 
فدراسیون فوتبال فرانسه درباره موضوع تمدید 
قرارداد دیدیه دش���ان س���رمربی این کشور که 
توانست در تابستان ۲۰۱۸ این تیم را به قهرمانی 
در جام جهانی برساند گفت: من و دشان رابطه 

خیلی خوبی با هم داریم و در صورتی که فرانسه بتواند صعود خود را به 
رقابت های یورو ۲۰۲۰ قطعی کند، قرارداد این مربی تمدید خواهد ش���د. 
نمی خواهم تا پایان مقدماتی یورو ۲۰۲۰ درباره تمدید قرارداد صحبت شود 

و همه تمرکزها روی صعود مستقیم به این رقابت ها است.
او در ادامه صحبت های خود گفت: در فوتبال چیزی را نمی توان پیش 
بینی کرد. فاصله تیم ها خیلی کم شده است و بازی ها در انتخابی یورو ۲۰۲۰ 
بسیار فشرده خواهد بود. با این حال با توجه به صعود مستقیم دو تیم اول 
گروه، خیلی شانس با ما است که بتوانیم به این رقابت ها راه یابیم. فرانسه در 
اولین دیدار خود در انتخابی یورو ۲۰۲۰ توانست با نتیجه ۴ بر یک مولداوی 
را شکست دهد و در ادامه ایسلند را ۴ بر صفر از پیش رو بردارد. خروس ها 
که در اواسط خردادماه باید در دیداری دوستانه برابر بولیوی قرار گیرند، در 

ادامه در انتخابی یورو ۲۰۲۰ با تیم های ترکیه و آندورا بازی خواهند کرد.
رئال مادرید برای جذب هافبک PSG وارد عمل شد

 رسانه های اسپانیایی و فرانسوی خبر دادند 
رئال مادرید در تابستان آدرین رابیو را به خدمت 

خواهد گرفت.
ب���ه گزارش RMC، آدرین رابیو به دلیل 
مشکالت انضباطی از تیم پاری سن ژرمن کنار 
گذاشته شده است و این بازیکن آینده ای برای 
خود در این تیم فرانس���وی متصور نیست. در 
این بین رئال مادرید برای جذب این بازیکن ۲۳ 
ساله وارد عمل شده است و می خواهد او را در تابستان به خدمت بگیرد. 
بارسلونا سال گذشته در پنجره نقل و انتقاالت تابستان خود برای خرید این 
بازیکن اعالم آمادگی کرد تا او را با ۴۰ میلیون یورو به خدمت بگیرد ولی 
این انتقال بی سرانجام ماند و در نهایت او در پاریس ماندنی شد. به نوشته 
رسانه های فرانسوی، زیدان عملکرد فنی هموطن خود را تأیید کرده است 
و قصد دارد او را در تابستان خریداری کند تا بتواند این تیم را برای فصل 

جدید رقابت های اللیگا تقویت کند.

 رقابت۵ مدعی قهرمانی لیگ برتر فوتبال در 6 هفته پایاني
در ش���ش هفته پایانی لیگ برتر فوتبال در 
فصل هجدهم، پنج تیم مدعی قهرمانی دیدارهای 

حساسی را پیش رو دارند.
به گزارش ایسنا، هفته بیست و چهارم لیگ 
برتر فوتبال ایران از چهارش���نبه، ۱۴ فروردین با 
دیدار تیم های استقالل و سایپا در ورزشگاه آزادی 
تهران آغاز  شد. رقابت های این فصل لیگ برتر 
در حالی به هفته های پایانی رسیده است که پنج 
تیم با فاصله امتیازی بسیار کم با یکدیگر برای 
تصاحب جام قهرمانی مبارزه می کنند. پرسپولیس 
)۴۸ امتیاز(، تراکتورسازی و سپاهان )۴۶ امتیاز(، 
استقالل )۴۳ امتیاز( و پدیده )۴۲ امتیاز( به ترتیب 
در رده های اول تا پنجم جدول قرار دارند. تیم های 
فوالد و سایپا هم با ۲۹ و ۲۷ امتیاز در رده های 
بعدی هستند. سایپا دو بازی کمتر از شش تیم 
باالتر از خود انجام داده است. با کسب پیروزي 
پرسپولیس برابر پیکان ، فوالد دیگر بختی برای 
قهرمانی ندارد و در مجموع، فوالد و سایپا چندان 

مدعی قهرمانی به حساب نمی آیند.
)این امتیازها تا قبل از نتایج بازي هاي هفته 

بیست و چهارم اعالم شده است.(
ش���ش هفته پایانی لیگ برتر با وجود پنج 
مدعی قهرمانی با جذابیت زیادی دنبال می شود و 
این جذابیت وقتی بیشتر می شود که بدانیم چند 

مدعی در هفته های پیش رو با یکدیگر مصاف 
رو در رو خواهند داشت که دیدارهای پرسپولیس 
با سپاهان و تراکتورسازی و دیدارهای استقالل با 

سپاهان و پدیده از آن جمله اند.
  برنامه ش���ش بازی پایانی پنج تیم مدعی 

قهرمانی لیگ هجدهم :
پرس���پولیس در هفته ۲۵ با سایپا،هفته ۲۶ 
 ب���اذوب آهن،هفته ۲۷ با س���پاهان،هفته ۲۸ با

 تراکتور سازي،هفته ۲۹ با ماشین سازي و هفته 
سي ام با پارس جنوبي جم روبرو مي شود.

تراکتورسازی در هفته ۲۵ با سپید رود، هفته 
۲۶ با پیکان، هفته ۲۷ با ذوب آهن، هفته ۲۸ با 
پرسپولیس، هفته ۲۹ با پارس جنوبی جم و هفته 

سي ام با فوالد مبارزه مي کند.
س���پاهان در هفته ۲۵ با استقالل، هفته ۲۶ 
با س���ایپا،هفته ۲۷ با پرس���پولیس، هفته ۲۸ با 
ماشین سازی، هفته ۲۹ با پدیده و هفته سي ام با 

استقالل خوزستان مصاف مي دهد.
اس���تقالل در هفته ۲۵ با سپاهان، هفته ۲۶ 
با ماشین س���ازی، هفته ۲۷ با پدیده، هفته ۲۸ با 
استقالل خوزستان، هفته ۲۹ با صنعت نفت آبادان 

و هفته سي ام با سپیدرود مسابقه مي دهد.
پدیده در هفته ۲۵با نفت مسجدس���لیمان، 
هفته ۲۶ با نس���اجي، هفته ۲۷ با استقالل، هفته 

۲۸ با سایپا، هفته ۲۹ با سپاهان و هفته سي ام با 
ماشین سازی رقابت مي کند. 

 * پرس���پولیس در هفته های ۲۵، ۲۷ و ۲۹ 
میزبان است.

* تراکتورس���ازی در هفته های ۲۴، ۲۸ و 
۲۹ میزبان است.

* س���پاهان در هفته ه���ای ۲۵، ۲۸ و ۳۰ 
میزبان است.

* اس���تقالل در هفته ه���ای ۲۶، ۲۸ و ۳۰ 
میزبان است.

* پدیده در هفته های ۲۵، ۲۷ و ۲۹ میزبان 
است.

در هفته ه���ای ۹ تا ۱۵ فصل هجدهم، از 
مجموع دیدارهای رفت هفت هفته پایانی نیم فصل 
نخست، به ترتیب پرسپولیس و سپاهان ۱۵ امتیاز، 
اس���تقالل و پدیده ۱۴ امتیاز و تراکتورسازی ۱۳ 
امتیاز کسب کرده بودند و در صورت تکرار همین 
نتیجه، جدول رده بندی لیگ برتر در پایان فصل 

به این ترتیب خواهد بود:
۱ - پرسپولیس ۶۳ امتیاز
۲ - سپاهان ۶۱ امتیاز

۳ - تراکتورسازی ۵۹ امتیاز
۴ - استقالل ۵۷ امتیاز
۵ - پدیده ۵۶ امتیاز

اعتراض آزاد کار وزن 92 کیلو گرم به تصمیم کادر فنی   
* خدا شاهد است دیگر خسته شده ام

دارن����ده مدال های طالی جوانان جهان و 
بزرگساالن آسیا با بیان این که قرار است علیرضا 
کریم����ی به عنوان نماینده ایران در رقابت های 
قهرمانی آسیا حاضر شود،گفت:این درحالیست 
که او در هیچ رویدادی حاضر نشده و محک 

نخورده است.
محمد جواد ابراهیمی در گفتگویي ، با بیان 
این که قرار اس����ت این بار هم علیرضا کریمی 
بدون حضور در رویداد انتخابی به عنوان نماینده 
وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد ایران در رقابت های 
قهرمانی آسیا حاضر شود، اظهار داشت: در حالی 
که من هم در جام تختی و هم در جام جهانی 
کشتی گرفتم اما باز هم مثل سال های گذشته و 
دفعات قبل قرار نیست حق به حقدار برسد و 
علیرضا کریمی بدون حضور در هیچ رویدادی 

به قهرمانی آسیا اعزام می شود.
آزادکار وزن ۹۲ کیلوگرم ایران افزود: سال 
گذش����ته هم همین اتفاق افتاد و نمی دانم چرا 
چند سال است علی رغم زحماتی که می کشم 
به حقم در تیم ملی نمی رسم. خدا شاهد است 
دیگر خسته شده ام و دلیل این کارها را نمی دانم.
یک سال در اردوهای تیم ملی زحمت کشیدم 
و در هر رویدادی که گفتند کش����تی گرفتم اما 

اینبار هم کریمی بدون حضور در هیچ رویدادی 
به این رقابت ها اعزام می شود.

 ابراهیمی در پاسخ به این سئوال که آیا از 
کادر فنی تیم ملی درباره چرایی این تصمیمشان 
و دلیل آن ها برای این کار سئوال کرده است یا 
خیر؟ گفت: من هیچ سئوالی نکردم اما به من 
گفتند کریمی به این رقابت ها اعزام می ش����ود.

دیگر چه می توانم بگویم.واقعاً دلیل این کار را 
نمی دانم.من مثل دفعات قبل هیچ مشکلی برای 
مبارزه انتخابی نداش����تم اما این کار هم انجام 
نشد. در همه اوزان کشتی گیران حداقل در یکی 

از رویدادها کشتی گرفته اند و فقط در وزن ۹۲ 
کیلوگرم است که کریمی بدون حضور در هیچ 

رویدادی عازم این رقابت ها می شود.
  مجتبی ابراهیمی مربی این کشتی گیر هم 
ب����ا انتقاد از این اقدام کادر فنی تیم ملی اظهار 
داشت: سال گذشته درقبال حقی که از محمد 
جواد ضایع شد سکوت کردیم و در حالی که 
دو مرتبه کریمی را شکس����ت داده بود اما در 
نهایت از تیم ملی خط خورد.وقتی مس����ئوالن 
تیم ملی و سرپرست تیم اعالم می کنند مالک 
انتخاب نفرات حض����ور آن ها در جام تختی، 
جام دانکلوف و جام جهانی است پس چگونه 
علیرض����ا کریمی بدون حضور در هیچ کدام از 
این رویدادها به عنوان نماینده ایران در قهرمانی 

آسیا انتخاب می شود؟
وی افزود: وقتی از مس����ئوالن فدراسیون 
ه����م پیگیری کردی����م می گویند کریمی برای 
محک خوردن عازم این رقابت ها می شود.مگر 
رقابت های قهرمانی آسیا جای محک زدن کشتی 
گیر است؟ واقعاً دلیل این اجحاف در حق محمد 
جواد را طی این س����ال ها نمی دانیم و متأسفانه 
باز هم ش����اهد ادامه آن هستیم.امیدوارم در این 
تصمیم تجدید نظر شود تا ابراهیمي بیش از این 

انگیزه خود را از دست ندهد.

شیعی: برانکو شانسی برای نیمکت تیم ملی ندارد
عضو مجمع فدراسیون فوتبال 
می گوید برانکو شانس����ی برای 

هدایت تیم ملی ایران ندارد.
به گزارش ایس����نا، محمود 
ش����یعی عضو مجمع فدراسیون 
فوتبال و مدیرعامل باشگاه پیکان 
پ����س از شکس����ت دو بر صفر 
تیمش برابر پرسپولیس در جمع 
خبرنگاران در پاس����خ به سئوالی 
مبنی بر این که آیا در ش����رایط 
کنونی که تیم ملی ایران سرمربی 
ندارد، برانکو شانسی برای نشستن 
در این جایگاه دارد یا خیر؟ اظهار 
داشت: آخرین جلسه ای که داشتیم 
در مجمع فدراسیون فوتبال بود 
 و بعد از آن جلس����ه ای برگزار

 نشد. 
ما منتظر پیش����نهادات تاج 
هس����تیم تا در قبال آن تصمیم 

بگیریم.
وی ادام����ه داد: بعید می دانم 
که شخص وزیر، پیشنهادی برای 
حضور برانک����و روی نیمکت 
تیم ملی داده باش����د. ایشان مربی 
پرسپولیس است، به این باشگاه 
تعهد دارد و شانسی برای حضور 
او روی نیمک����ت تیم ملی قائل 

نیستم.
صحبتی برای حضور برانکو 

در تیم ملي نشده است
از س����وی دیگر، مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس هرگونه صحبت 
برای حضور برانکو ایوانکوویچ در 
تیم ملی فوتبال ایران را تکذیب 

کرد.
به گزارش مهر، ایرج عرب 
پس از پیروزی۲ بر صفر پرسپولیس 
مقابل پیکان درباره شایعه حضور 

برانک����و ایوانکوویچ در تیم ملی 
فوتب����ال ایران گفت: من با آقای 
برانکو جلس����ه ای داشتم. در این 
نشست هیچ صحبتی درباره این 
مسائل نشد و اصاًل چنین مسائلی 

وجود ندارد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
درباره زم����ان پرداخت مطالبات 
برانک����و اظهار داش����ت: به فیفا 
نام����ه زدیم ک����ه ۶۰۰ هزار دالر 
از طلب����ی که داریم را به برانکو 
بدهند. همچنین از فدراس����یون 
فوتبال کمک خواستیم تا از محل 
درآمدهای����ی که داریم طلب دو 

بازیکنمان را بدهند. 
اگر ای����ن همکاری صورت 
بگی����رد بخ����ش عم����ده ای از 
 این مش����کالت ح����ل خواهد 

شد.

 مقصر اصلی ناکامی ایران
 در جام ملت ها معرفی شد

کی روش مقصر اصلی حذف ایران از جام 
ملت ها را معرفی کرد.

  ایلنا نوشت: بنا به گزارش سایت ایرلندی، 
کارلوس کی روش، س���رمربی ۶۶ ساله  سابق تیم 
ملی که به تازگی هدایت کلمبیا را برعهده گرفته 
اس���ت، در جدیدترین اظهارات خود میک مک 
درموت، مربی بدنساز سابق تیم ملی را به عنوان 
مقص���ر اصلی حذف تیم ملی از جام ملت های 

آسیا معرفی کرد!
مک درموت که به عنوان مربی بدنساز سابقه  حضور در تیم ملی را 

دارد، به تازگی به یک تیم ایرلندی پیوسته است.
کی روش که اخیراً سرمربی کلمبیا شده است، بنا به دالیل یاد شده 
از مک درموت در تیم جدیدش استفاده نکرد و به نوعی به دوستی هفت 

ساله  خود با وی پایان داد!
این اظهارات و ادعاهای سرمربی پرتغالی در حالی صورت گرفته که 
میک مک درموت زمانی سابقه  حضور در استقالل به عنوان بدنساز را هم 
داش���ته اس���ت و در آن تیم هم عملکردش نارضایتی اعضای تیم و نتایج 
ضعیفی را برای آبی پوشان در پی داشت و مشخص نیست که کی روش 
بر چه اس���اس اقدام به اس���تفاده از وی در تیم ملی کرده که حاال دهان به 

انتقاد گشوده و انگشت اتهام را به سمت وی نشانه گرفته است!

موضع قاطع فدراسیون فوتبال مراکش در قبال»رنار«
فدراس���یون فوتبال مراکش 
اعالم کرد: این فدراسیون با رنار 
تا س���ال ۲۰۲۰ قرارداد دارد و به 
هیچ وجه تمایلی به برکناری او 

ندارد.
به گ���زارش ایس���نا و به 
نق���ل از lionsdelatlas، اخیرا 
زمزمه هایی در رسانه های مراکشی 
ش���نیده شده است که فدراسیون 
فوتبال این کش���ور با لورن بالن 
فرانسوی وارد مذاکره شده تا این 
مربی به عنوان جانشین اروه رنار 

انتخاب شود.
فدراسیون فوتبال مراکش هم 
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد این 

اخبار صحت ندارد. 
در ای���ن اطالعی���ه آمده 

است: فدراسیون فوتبال مراکش 
تا س���ال ۲۰۲۰ ب���ا رنار قرارداد 
دارد و ب���ه هیچ وجه تمایلی به 
 تغییر ی���ا جایگزینی این مربی 

ندارد.

اخیراً از باشگاه لئون فرانسه 
خبر رسیده است که این باشگاه 
 خواس���تار حضور رنار شده و 
قبل تر از آن نیز گفته ش���د رنار 
با فدراسیون فوتبال ایران توافق 
کرده است تا هدایت این تیم را 

بر عهده بگیرد.
 رئیس فدراس���یون فوتبال 
مراک���ش قبال اع���الم کرده بود 
ک���ه آنها قصد دارن���د در پایان 
رقابت های جام ملت های آمریکا 
که در تابستان سال جاری برگزار 
می شود، عملکرد رنار را ارزیابی 
کنند و نسبت به ادامه حضور یا 
برکناری این مربی در صورت عدم 
کسب نتایج مطلوب تصمیم گیری 

الزم را به عمل آورند. 

صعود یک پله ای تیم ملی ایران در رده بندی فیفا
تیم ملی فوتبال ایران با یک پله 
صعود در رده بیس����ت و یکم جهان 

قرار گرفت.
  رده بندی تیم های ملی فوتبال 
جه����ان در ماه آوریل در حالی اعالم 
ش����د که تیم ملی فوتبال ایران بدون 
برگزاری بازی، توانس����ت با یک پله 
صعود در رده بیس����ت و یکم جهان 

قرار گیرد.
تیم ملی ایران هم چنان با ۱۵۱۶ 

امتیاز و در رده نخس����ت آس����یا در 
رده بندی فیفا قرار گرفته است.

در بین تیم های آس����یایی، ژاپن 
نزدیکترین تعقیب کننده ایران در رده 

۲۶ جهان قرار دارد.
رده بن����دی ۱۰ تی����م برتر رده 
بندی فیفا در ماه آوریل به ش����رح 

زیر است:
۱- بلژی����ک ۱۷۳۷ امتیاز،۲- 
فرانسه ۱۷۳۴ امتیاز،۳- برزیل ۱۶۷۶ 

امتی����از،۴- انگلیس ۱۶۴۷ امتیاز،۵- 
کرواس����ی ۱۶۲۱ امتیاز،۶- اروگوئه 
۱۶۱۳ امتیاز،۷- پرتغال ۱۶۰۷ امتیاز،۸- 
سوئیس ۱۶۰۴ امتیاز،۹- اسپانیا ۱۶۰۱ 

امتیاز، ۱۰- دانمارک ۱۵۸۶ امتیاز
تی����م ملی فوتب����ال ایران که 
همچنان بعد از جام ملت های آسیا 
بدون س����رمربی است، در بازی های 
ماه مارس میالدی بازی دوستانه ای 

برگزار نکرد.

قرعه دشوار والیبال ایران در یونیورسیاد 20۱9
 تیم ملی والیبال دانشجویان 
ای����ران در جری����ان رقابت های 
یونیورس����یاد قهرمان����ی جهان 
در گروهی دش����وار به مصاف 
 قدرت ه����ای جه����ان خواهد 

رفت.
به گزارش ایس����نا، مراسم 
قرعه کش����ی رقابت های والیبال 
سی امین یونیورسیاد دانشجویان 
 جهان در ایتالیا برگزار شد. طبق 

قرعه کشی انجام شده تیم ایران 
در مرحله گروهی در گروه سوم 
با تیم های کانادا، برزیل، فرانسه و 

لهستان مسابقه خواهد داد.
در رشته والیبال و در بخش 
مردان یونیورس����یاد دانشجویان 
جه����ان ۲۰ تیم حضور دارند که 
طبق قرعه اعالم ش����ده در چهار 
گروه با یکدیگر رقابت خواهند 

کرد.

گروه بندی رقابت ها به شرح 
زیر است:

گروه A: هنگ کنگ- شیلی- 
چین تایپه- اوکراین- چک

گ����روه B: چین- آمریکا – 
روسیه- پرتغال- کره جنوبی

گ����روه C: کانادا - برزیل- 
فرانسه- ایران- لهستان

گ����روه D: ژاپن- مکزیک- 
سوئیس- ایتالیا- آرژانتین

اسامی بازیکنان استقالل برای دیدار با الهالل عربستان
کادر فنی تیم فوتبال استقالل اسامی بازیکنان این 
تیم برای دیدار با الهالل عربس���تان در لیگ قهرمانان 

آسیا را اعالم کرد.
ب���ه گزارش مهر، تیم فوتبال اس���تقالل در هفته 
س���وم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ 
روز دوش���نبه این هفته به مصاف تیم الهالل عربستان 
خواهد رفت. به همین خاطر کاروان آبی پوشان دیروز 

راهی قطر شد.
اس���امی بازیکن���ان تیم فوتبال اس���تقالل برای 

 س���فر به دوحه و دیدار برابر الهالل به ش���رح زیر
 است:

مهدی رحمتی، س���ید حس���ین حسینی، خسرو 
حیدری، پژمان منتظری، روزبه چشمی، محمد دانشگر، 
فرش���اد محمدی مهر، فرشید اسماعیلی، علی کریمی، 
آیاندا پاتوسی، ایسما، منشأ، داریوش شجاعیان، مرتضی 
تبریزی، میثم تیموری، روح اهلل باقری، میالد زکی پور، 
آرمین سهرابیان، امید نورافکن، اللهیار صیادمنش، رضا 

کریمی و سجاد آقایی.

دیدار وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک با شیخ  احمد  رئیس  شورای المپیک آسیا
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آن شمس كه روشنگر عقل و بصرم بود
آري! پدرم بود

دلـم بـراي روزهايي تنگ شـده كـه مي دانم باز 
نخواهد گشت

براي پدرم كه 6 سال است ندارمش به راستي كه 
چه زود دير شد...

پدرم 
ميان تمام نداشتن ها دوستت دارم

شانس ديدنت را هر روز ندارم ولي دوستت دارم
وقتي دلم هواي تو را مي كند حق شنيدن صدايت 

را ندارم ولي دوستت دارم
وقتي روحم درد دارد و مي شـكند شانه هايت را 

براي گريستن كم دارم ولي دوستت دارم
آري همـه وجودمـي ولـي هيـچ جـاي زندگيم 
ندارمـت و ميان تمام نداشـتن ها بـاز هم با تمام 

وجود دوستت دارم

ــالگرد سفر ابدي پدري  ــمين س 14 فروردين ماه شش
مهربان حاج غالم عباس اسـكندري كه از موهبت 

وجود دوست داشتني و با ارزش او محروم هستيم.
روحش شاد و يادش گرامي

همسر و فرزندان هميشه داغدارش

فردا چه بس بهار كه از راه مي رسد
بس هفته  ها و روز و شب و ماه مي رسد

پاييزها براي دل بي اميد من 
با خاطرات و ياد تو همراه مي رسد

(مرحوم مغفور حسن (هوشنگ) مكرمي)
ــال است كه دلتنگي هاي غروب را با بودن  ــمين  س شش
ــپري مي كنيم  و در نهايت ناباوري،  در كنار مزارش س
ــده او ديگر نيست، ديگر نمي آيد ديگر نبايد  باورمان ش
ــيم، ديگر آن شمع فروزان را نمي بينيم  منتظرش باش
ــينش همچنان در گوش ما و  ــي طنين صداي دلنش ول
مهربانيش در قلب ما و زيبايي چهره  اش در ياد ماست.

از طرف: همسرـ  فرزندان: رضا و رويا 
عروس و يگانه نوه درنيكا

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
ــور  ــدون حض ب ــال  15 س

ــدر  ــر  و  پ ــمند همس ارزش

ــان دكتـر منوچهـر  عزيزم

ــك  پزش طـاري  رفيعـي 

فرهيخته گذشت.

نام و يادش گرامى.
ناهيد اعتضادپور (رفيعي طاري)

دكتر شيرين رفيعي طاري

بارش باران به عنوان یکی از مواهب خداوند، همیشه مورد توجه 
بشر بوده است و انسان ها از ابتدای تاریخ تاکنون و بنا به ظرفیت های 
خود در مقاطع زمانی مختلف، از این نعمت بهره گرفته اند و شکرگزار 
ه���م بوده ان���د و با جمع آوری آب به روش های مختلف، نیاز خود را 

برآورده کرده اند.
این که نعمت باران و آب تا چه میزان بر زندگی بشر تأثیر دارد و نبود 
آن، مرگ انسان ها و موجودات کره زمین را موجب می شود، بر همگان 
روشن و مبرهن است اما این که چرا همین نعمت الهی به دلیل دخالت 
انسان در طبیعت و اجرای پروژه های غیر مهندسی و غیرکارشناسی طی 
سال های متمادی، به عاملی برای ویرانی خانه ها، شهرها و حتی مرگ 
انسان ها تبدیل می شود، مسأله ای است که ورود به آن توسط افراد خبره 

و کارشناس و البته نه مسئول، واجب و ضروری است.
معضل کم آبی و کم بارش���ی از حدود 15 تا 20 س���ال قبل در 
کش���ورمان نمود پیدا کرد و مس���ئوالن به این فکر افتادند تا با اتخاذ 
تصمیمات الزم، از خشک شدن تاالب ها و رودخانه ها جلوگیری کنند 
اما به دالیل مختلف، نه تدابیر الزم تأثیر گذار در این باره اتخاذ کردند و 
نه روند خشک شدن منابع طبیعی آب متوقف شد به نحوی که متأسفانه 
به مرور  اکثر تاالب های و منابع زیر زمینی آب در کش���ورمان، دچار 
خشکسالی شدند که از جمله آنها می توان  به خشک شدن تاالب های 

گاوخونی، هامون و کم آبی دریاچه ارومیه اشاره کرد.
 کم طاقتی در برابر این معضل به آنجا رسید که حتی موضوع انتقال 
آب دریاچه خزر به مناطق مرکزی کشورمان هم مطرح شد؛ موضوعی 
که به اعتقاد بس���یاری از کارشناسان عواقب بسیار خطرناکی از جمله 
تغییرات اقلیمی را به دنبال خواهد داشت و پیامدهای آن وحشتناک تر 

از خشکسالی خواهد بود. 
اما در بحبوحه شرایط یاد شده، به یکباره شرایط بارشی در کشورمان 
تغییر کرد  و اکثر نقاط کشورمان درگیر بارش های سیل آسا شدند. سامانه 
بارشی از اواخر روزهای پارسال از مازندران و شهر ساری فعال شد و 
رفته رفته به طرف استان گلستان حرکت کرد و پس از آن در استان های 
فارس، لرس���تان و خوزستان فعال شد و به این ترتیب بارش رحمت 

الهی سراسر کشورمان را دربرگرفت.
بارش پربرکت باران در کشورمان طی روزهای گذشته موجبات 
خوش���حالی مردم به ویژه کش���اورزان را موجب می شد به شرط این 
که همان مس���ئوالنی که روزی فقط غصه کم آبی را پش���ت تریبون ها 
می خوردند و طرح های غیرکارشناسی را در سر می پروراندند، کمی هم 
در اندیشه اتخاذ تدابیر الزم هنگام بارش باران و حفظ جنگل ها بودند 
تا در شرایطی که لطف پروردگار نصیب مردم کشورمان می شود، خانه ها 
تخریب نشوند و انسان های بیگناهی قربانی قصور و کوتاهی ها نشوند 

و سرانجام این که این لطف خدا، عذاب الهی تعبیر نشود!
قصور مسئوالن در این حوزه طی سال های متمادی، مسأله قابل 
کتمانی نیست و به راحتی هم نمی توان از کنار آن عبور کرد، قصوری 
که روزهای خوش آغازین س���ال نو را به کام مردم مناطق سیل زده و 
دیگر هموطنانمان تلخ و عده زیادی را هم بی خانمان و حتی عزادار 

کرده است.
بررسی اخبار این رویداد در اکثر مناطق ایران، نشانگر واقعیت های 
تلخی از گناه نابخش���ودنی برخی مسئوالن فعلی و گذشته است. این 
که در فاصله کمی از رودخانه ها اجازه س���اخت و س���از داده می شود 
یا  بدون کارشناس���ی الزم، مس���یل های خشک شده را به بوستان یا 
ج���اده  تبدی���ل کرده اند و از همه مهم تر این که الیروبی رودخانه ها را 
به عنوان محلی برای هدایت آب با هدف جلوگیری از سرریز شدن 
آب به اطراف به راحتی به فراموش���ی س���پرده شده است و کسی هم 
دغدغه نابودی جنگل ها را نداشته  است، مصادیقی از گناه نابخشودنی 
عده ای به ظاهر مسئول است که همواره در شیپور »اجرای کار بدون 
منت به مردم« دمیده اند ولی به دلیل نداشتن تخصص الزم و  مرتبط با 
جایگاه کاری و مسئولیت حرفه ای شان، موجبات وارد شدن خسارات 

جبران ناپذیر را فراهم کرده اند.
اما به راس���تی و در این ش���رایط می توان مسئوالن فعلی دستگاه 
اجرایی را مقصر قصور چند دهه کوتاهی ها دانس���ت یا این که باید 
با ریش���ه یابی دقیق و علمی علت وقوع اینگونه حوادث، از تکرار آن 

جلوگیری کرد؟
نگاه گذرا به سیل اخیر در مناطق مختلف کشورمان که کماکان 
ادامه دارد و هر لحظه بر دامنه خسارات و شمار قربانیان آن هم اضافه 
می شود، بیانگر این موضوع است که تازمانی که مسئوالن به فکر اصالح 
روند غلط گذش���ته با هدف از بین بردن عوامل وقوع سیالب نباشند 
و اقدامات الزم و پیش���گیرانه را در دس���تور کار قرار ندهند، یا باید از 

کم آبی بنالیم یا از پر آبی!

از کم آبی بنالیم یا از پر آبی!
یادداشت

امیر طوسی نژاد

س����رویس خبر: رئیس قوه قضائیه، بخشي از 
کلیات برنامه هاي دستگاه قضایي براي تحقق »رونق 

تولید« را اعالم کرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، 
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسي در 
نخستین جلسه مسئوالن عالي قضایي در سال 98 با 
اشاره به نامگذاري سال جدید از سوي رهبر معظم 
انقالب به نام س����ال »رونق تولید«، اضافه کرد: بي 
تردید، همه قوا و دستگاه ها در این زمینه وظایفي 
بر عهده دارند و تحقق این شعار، اقتضائاتي دارد 
که همگي باید به آن پایبند باش����یم. اولین اقتضاي 
رونق تولید، تالش، مجاهدت و فعالیت مضاعف 
تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان است که 
حقیقتاً باید کمر همت را ببندند و نسبت به گذشته، 
حرکت پرشتاب تري در این عرصه داشته باشند. 

وي ب����ا تاکید بر ضرورت حمایت حقوقي و 
قضایي از تولیدکنندگان، ادامه داد: نظارت بر روند 
اعطاي تسهیالت بانکي به تولیدکنندگان باید تقویت 
شود و نظام بانکي از ارائه هر گونه تسهیالت به امور 
»داللي« به جاي فعالیت هاي »تولیدي«، به طور جدي 
خودداري کند تا به این ترتیب نقدینگي کشور به 
سمت تولید سوق یابد و شاهد رونق تولید، افزایش 

اشتغال و کاهش تورم باشیم. 
رئیسي با اش����اره به ضرورت تامین امنیت 
اقتصادي، گفت: ش����رط تحقق امنیت اقتصادي، 
تامین امنیت تولیدکنندگان و برخورد با مفسدان و 
اخاللگران اقتصادي است که در این زمینه، دستگاه 
قضایي نقش برجسته اي دارد. مبارزه با قاچاق، یکي 
از مهم ترین کارهایي است که باید به صورت جدي تر 

دنبال شود زیرا معتقدیم قاچاق، خنجري است که بر 
پیکره تولید داخلي وارد مي شود. همه دستگاه هاي 
مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق باید پاي کار بیایند 
و دس����تگاه قضایي نیز حمایت هاي الزم را از این 

دستگاه ها خواهد داشت. 
رئی����س قوه قضائیه اعالم کرد: در س����ازمان 
بازرسي کل کشور، دفتري به نام دفتر حمایت از 
تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان را فعال 
خواهیم کرد تا روند نظارت بر تحقق رونق تولید، 
بهبود یابد. وي دادس����راهاي سراسر کشور را نیز 
مامور رسیدگي فوري به مشکالت تولیدکنندگان 
و کارآفرینان دانس����ت و گفت: گاه سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان، در نظام اداري و اخذ مجوزها یا 
تسهیالت الزم با مشکالتي مواجهند که باعث تاخیر 
و توقف در امر تولید مي شود. اصالتا دستگاه هاي 

اداري در این زمینه مسئولند ولي ما هم در بخش 
نظارتي و قضاوتي باید از تولیدکننده حمایت کنیم؛ 
لذا س����ازمان بازرسي کل کشور و دادسراها با به 
کارگیري ساز و کارهاي قانوني باید در این عرصه 

نیز فعالیت مؤثري داشته باشند. 
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: نمي خواهیم یک 
کار شعاري در حد برگزاري نشست و همایش انجام 
دهیم. تولید در کشور باید حقیقتاً مورد حمایت قرار 
گیرد و در کنار مبارزه با فساد و قاچاق، از کساني 
که سرمایه خود را در اختیار تولید و بالندگي اقتصاد 

کشور مي گذارند، حمایت جدي شود. 
رئیسي افزود:از همه امدادگران، نیروهاي مسلح، 
مردم عزیز، دولتمردان محترم وخیریه ها که هر یک به 
نحوي در عرصه خطیر خدمات رساني به سیلزدگان 
حض����ور دارند، قدرداني مي کنیم و امیدواریم این 
تالش ها تا تثبیت و بهبود شرایط هموطنانمان در 

این مناطق، با قوت و قدرت ادامه یابد. 
رئیس قوه قضائیه با اش����اره به پیام نوروزي 
مقام معظم رهبري و سخنان ایشان در حرم مطهر 
رضوي، این فرمایشات را نقشه راه مردم و مسئوالن 
در سال 98 توصیف و اضافه کرد: سخنان راهبردي 
رهبر معظم انقالب در مش����هد مقدس، چراغ راه 
همه مسئوالن و مردم در سال پیش رو است و اگر 
بخواهیم از میان همه نکات مهمي که ایشان بیان 
کردند، محوري ترین نکته را استخراج کنیم، شاید 
همان »بي اعتمادي به غرب« باش����د که الزم است 
»ات����کال به خدا«، »اعتماد به نفس« و »به کارگیري 
ظرفیت هاي دروني« را براي تحقق این تاکید بسیار 
مهم مقام معظم رهبري، در دستور کار قرار دهیم. 

 رئيس قوه قضائيه: تسهيالت بانکي بايد
 به جاي »داللي« به »توليد« اختصاص يابد  

سرویس حوادث: امسال سیل، 
حوادث ترافیکي را تحت الشعاع خود 
قرار داد و مسئوالن ترافیکي کشور 
در چندین نوبت به دلیل جاري شدن 
س����یل و انس����داد جاده ها  از مردم 

خواستند از سفرکردن پرهیزکنند. 
خوشبختانه حوادث ترافیکي 
شدیدي نیز دراین مدت گزارش نشد 
و این نش����ان مي ده����د که مردم به 

هشدار هاي پلیس گوش داده اند.  
  سردار هادیان فر رئیس پلیس 
راهور ناجا گفت: شمار جانباختگان 
تصادفات رانندگي در نوروز امسال 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

کاهش یافت.
وي با اش����اره ب����ه آمار مرکز 
فرمانده����ي و کنت����رل ناجا افزود: 
بر اس����اس این آمارها، جانباختگان 
تصادف����ات رانندگي از ابتداي طرح 
ترافیکي نوروزي یعني 25 اسفند سال 

97 تاکنون کاهش نشان مي دهد.
او ضمن تقدیر از همکاري مردم، 
همکاران پلیس راهور، سازمان هاي 
امدادي و خدماتي و اطالع رساني در 
سراسر کشور در نوروز امسال گفت: 
در طرح نوروزي امسال تفاوت هاي 
محسوس����ي چه به لحاظ جوي و 
چ����ه به لحاظ رفتار هاي ترافیکي و 
همچنین از منظر هدایت و مدیریت 
ترافیکي را شاهد بودیم که همگي در 
کاهش کشته هاي تصادفات رانندگي 

موثر بودند.
رئیس پلیس راهور ناجا اضافه 
ک����رد: در روزهاي آتي با جمع بندي 
نهایي آماره����ا، جزئیات کاملي از 
تصادفات، تعداد متوفیان و مجروحان 
و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و  
همچنین برنامه هاي تدوین شده براي 
اجرا در سال جاري در جمع اصحاب 
رسانه به اطالع عموم خواهد رسید.

مع����اون اجتماع����ي پلیس 
راهورگفت: 80درصد از تصادفات 
نوروز به علت تخطي از س����رعت 
مطمئنه، عدم توجه به جلو، خستگي 
و خ����واب آلودگي راننده و صحبت 

کردن با تلفن همراه بود.
سرهنگ جهاني از بازگشایي 
یکطرف����ه جاده هاي چالوس و هراز 
خبرداد و گفت: این اقدام س����بب 
بازگشت سریعتر بسیاري از هموطنان 
به سمت استان هاي تهران و البرز شد. 
 وي با بیان این که جاده چالوس تنها 
براي تردد خودرو هاي سواري آماده 
اس����ت، افزود: به علت جاري شدن 
سیل، بخشي از مسیر که آسیب دیده 

بود، ترمیم شده است.
معاون اجتماع����ي و فرهنگ 
ترافیک پلیس راهور با اشاره به این 
که  43درصد تصادفات رانندگي به 
واژگوني بر مي گردد، گفت: سرعت 
غیرمجاز عامل واژگوني هاي خودروها 
است.رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور 
ناجا هم گفت: با تصمیم اتخاذ شده و 
براي تخلیه بار ترافیکي تردد در دو 

محور هراز و چالوس از س����اعت 7 
صبح دیروز تا اطالع ثانوي به سمت 

تهران یکطرفه است.
س����رهنگ نادر رحماني درباره 
اعمال محدودیت در دو جاده شمالي 
کش����ور یعني هراز و چالوس اظهار 
داشت: این محدودیت از سمت شمال 
به جنوب اعمال شده و تا تخلیه بار 
ترافیکي و تصمیم بعدي ادامه خواهد 

داشت.
* خواب آلودگي با 3 كشته

رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در پي 
واژگوني یک سواري دوو در استان 

اصفهان سه تن کشته شدند.

س����رهنگ نادر رحماني گفت: 
سه شنبه گذشته در کیلومتر 15محور 
تیران � دامنه اس����تان اصفهان در پي 
خس����تگي و خواب آلودگي راننده 
س����واري دوو و واژگوني آن سه تن 

کشته شدند. 
وي افزود: س����اعت 4 بامداد 
سه ش����نبه گذشته در کیلومتر بیست 
و چهار محور زیارتعلي در اس����تان 
هرمزگان در پي تخطي از س����رعت 
مطمئنه و واژگوني یک پژو 405 شش 

تن مجروح شدند. 
رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلی����س راهور ناجا گفت: 
سه شنبه هفته پیش در کیلومتر 45محور 
اسدیه در استان خراسان جنوبي در 
پي تجاوز به چپ یک خودرو پراید 
و برخورد آن با یک پراید دیگر پنج 

تن مجروح شدند. 
وي از برخورد یک سواري پژو 
405 با احشام در کیلومتر 95 محور 
مش����هد � نیشابور در استان خراسان 
رضوي اشاره کرد و گفت: این حادثه 
که ساعت 6 بامداد چهارشنبه هفته 
گذشته رخ داد یک تن کشته و 3 تن 

مجروح شدند.
جانش����ین فرمانده پلیس راه 
کرمان گفت: برخورد خودرو پراید با 
یک وانت نیسان در مسیر ریگان به 
نرماشیر در شرق این استان پنج کشته 

و 9 مصدوم بر جا گذاشت.

سرهنگ غالمرضا کارآموزیان 
افزود: حادثه پنجشنبه هفته پیش در 
شهرس����تان ریگان رخ داد و سواري 
پراید از سمت ایرانشهر به نرماشیر و 
وانت نیسان از نرماشیر به سمت ریگان 
در حرکت بودند و به صورت رخ به 

رخ به یکدیگر برخورد کردند.
وي اظه����ار داش����ت: به دلیل 
خستگي و خواب آلودگي راننده پراید، 
این وسیله نقلیه منحرف شد و تعادل 
خود را از دس����ت داد و راننده قصد 
اصالح مسیر را داشت  که سرانجام 
به صورت چهره به چهره و به شدت 

با وانت نیسان برخورد کرد. 
جانشین فرمانده پلیس راه استان 

کرمان با اشاره به این که در این حادثه 
پنج نفر از سرنشینان پراید در دم جان 
خود را از دست دادند، اضافه کرد: این 
حادثه دلخراش ترین حادثه در شرق 

استان کرمان بود.
 رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور ناجا جزئیات 
برخورد یک دستگاه اتوبوس ولوو 
با 21مسافر و سواري سمند را اعالم 
کرد.رحماني گفت: چهارشنبه هفته 
گذشته در کیلومتر 20محور بم کرمان 
یک  خودرو سواري سمند به دلیل 
ع����دم رعایت فاصله عرضي با یک 
دستگاه اتوبوس ولوو برخورد کرد که   
در این حادثه یک تن کشته و 11 تن 

مجروح شدند. 
وي با بیان این که اتوبوس مذکور 
با 21 مسافر از زاهدان به سمت یزد 
در حال حرکت بود افزود: اتوبوس یاد 
شده پس از برخورد با سمند واژگون 
ش����د. رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور ناجا به حادثه 
واژگوني یک س����واري پژو 405 در 
کیلومتر 5محور  خمیر در اس����تان 
هرمزگان اشاره کرد و افزود: در این 
حادثه که صبح چهارشنبه به دلیل عدم 
توجه به جلو رخ داد 4 تن مجروح 
شدند. وي گفت: در حادثه مشابهي که 
در کیلومتر156 محور روستایي جاده 
معدن قلعه زري در اس����تان خراسان 
جنوبي رخ داد یک سواري پژو 405 

واژگون شد که در این حادثه چهار 
تن مجروح شدند. 

  رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلی����س راهور ناجا گفت: 
در پ����ي واژگوني یک پژو 405 در 
کمربندي بمپور جنوب سیس����تان و 
بلوچس����تان، 3 نفر کشته و 3نفر نیز 

مجروح شدند.
  وي از برخورد یک میني بوس 
بنز با 11 سرنشین با کامیون کشنده 
ولوو در کیلومتر 15 کمربندي شیراز 
خبر داد و گفت: این حادثه یک کشته 

و 9 مجروح بر جا  گذاشت. 
رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور ناجا به حادثه 

دیگري در جنوب اس����تان سیستان 
و بلوچستان اش����اره کرد و افزود: 
یکشنبه هفته پیش در کیلومتر 105 
محور گل افشان در محدوده پلیس 
راه چابه����ار بر اثر انحراف به چپ 
یک س����اینا و برخورد با پراید 6 تن 

مجروح شدند. 
وي اضافه کرد: در محور سرباز 
در جنوب استان سیستان و بلوچستان 
در پي تجاوز به چپ سواري ساینا 
و برخورد آن با یک دستگاه اتوبوس 
ولوو 2 تن از سرنش����ینان ساینا جان 

باختند. 
رحماني از برخورد مرگبار یک 
پژو 206 با پراید در کیلومتر 10 محور 
بروج����رد � اراک خبر داد و گفت:در 
این حادثه پنج تن کش����ته و یک تن 
مجروح شدند. به گفته وي بنابر نظر 
کارشناسان پلیس راه استان لرستان، 
مقص����ر این حادثه 50 درصد راننده 
پ����ژو 206 به دلیل انحراف به چپ 
و 50درصد سازمان راهداري محل 
به علت عدم نصب موانع جداکننده 

فیزیکي تشخیص داده شده است. 
تصادف یک سمند و 2خودرو 
پرای����د درمحور خ����وي - چایپاره 
)آذربایجان غربي( س����بب سوختن 
دو خودرو پراید ش����د. 3مصدوم و 
7جسد در این حادثه توسط نیروهاي 
هالل احمرآذربایجان غربي رها سازي 

شدند. 

 سیل، حوادث ترافیكي را کاهش داد

سرویس حوادث: رئیس پلیس 
پیشگیري تهران بزرگ از دستگیري 
دو متهم س����رقت از صندوق امانات 
یکي از ش����عب بانک به ارزش بیش 
از دو هزار میلیارد تومان، با اقدام به 
موقع ماموران گشت انتظامي نوروزي 

در پایتخت خبرداد.
س����ردار کیوان ظهیري در این 
باره اظهارداش����ت: 20 اسفند در پي 
دستور فرمانده انتظامي تهران بزرگ، 
گشت هاي پلیسي با جدیت کار خود 
را آغ����از کردند که حوالي ظهر، در 
مح����دوده کالنتري 145 ونک یکي 
از مأموران به سرکش����ي از بانک ها 

پرداخت. 

وي ادام����ه داد: این مأمور که با 
حضور در خیابان شیراز شمالي قصد 
سرکش����ي به بانک اقتصاد نوین را 
داش����ت که با مردم جوان مشکوکي 
برخ����ورد کرد که ب����ا دیدن مأمور 
مضطرب شده بود. ظهیري افزود: این 
مأمور وظیفه شناس با زیر نظر گرفتن 
مرد جوان پي برد وي صندوق امانات 
بانک را تحت نظر گرفته اس����ت که 
ب����ه این ترتیب او را مورد بازجویي 
ق����رار داد و مظنون نیز اعتراف کرد 
که با همدس����ت خود که در قسمت 
زیرزمین بانک )صندوق امانات( در 
حال ارتکاب اعمال مجرمانه است، 
قصد خالي کردن صندوق امانات بانک 

را دارند. وي اظهارداش����ت: مأمور 
مظنون را دس����تبند زد و به قسمت 
صندوق امانات بانک برد و در آنجا 
با متهم دیگر که زیر میزي پنهان شده 
بود، روبرو شد. رئیس پلیس پیشگیري 
ته����ران بزرگ ادامه داد: متهم اصلي 
پرونده همان فردي بود که در قسمت 
صندوق امانات در حال انجام اعمال 
مجرمانه بود و با دستگیري او هر دو 
نفر به کالنتري منتقل شدند. وي گفت: 
با بررس����ي ها در محل مشخص شد 
متهمان از دو روز پیش در محل شروع 
به تخریب صندوق ها کرده و تمامي 
دوربین هاي مداربسته و سیستم هاي 
امنیتي را نی����ز از کار انداخته اند تا 

هیچکدام از کارمندان و پرسنل بانک 
متوجه ماجرا نشوند.

 او افزود: از متهمان تحقیق به 
عمل آمد و مش����خص شد که متهم 
دوم که در قس����مت صندوق امانات 
دستگیر شده بود طراح اصلي نقشه 
بوده و با توجه به این که شش سال بود 
در بانک کار مي کرد، نسبت به تمامي 
قسمت هاي بانک نیز شناخت داشت 
و به این وسیله اقدامات مجرمانه خود 
را با اجیرکردن متهم دیگر در محل 
صن����دوق امانات بانک کلید زده بود 
که با تیزهوشي گشت هاي انتظامي 
نوروزي از رس����یدن به هدف خود 

باز مي ماند.

دستگیري دزدان 2 هزار میلیاردي صندوق امانات بانك 

س����رویس حوادث: چهارشنبه سوري سال 97 در کشور دو قرباني برجا 
گذاشت.

مجتبي خالدي سخنگوي اورژانس کشور گفت: یک نوجوان 15 ساله بر 
اثر انفجار مواد محترقه در اندیمشک خوزستان جان خود را از دست داد. فوت 
یک نفر هم در شهرستان زنجان بر اثر انفجار مواد محترقه اعالم شد. در این 
حادثه یک نوجوان 16 ساله بر اثر انفجار مواد محترقه جان خود را از دست داد. 
رئیس اورژانس کشور در حاشیه بازدید از بیمارستان مطهري تهران گفت: شمار 
مصدومان حوادث چهارشنبه سوري 97 نسبت سال 96 حدود 72 درصد کاهش 
داشته است. با دستور رئیس سازمان اورژانس کشور تکنیسین موتورالنس مصدوم 
شده در حادثه پرتاب ترقه براي پیگیري روند درمان به بیمارستان خاتم االنبیا )ص( 
انتقال یافت. آرش میر محمد صادقي معاون درمان بیمارستان فارابي هم گفت: 

آمار مصدومان مراجعه کننده به بیمارستان فارابي به 105 نفر رسید که اغلب آنها 
به صورت سرپایي مداوا و مرخص شدند اما در مجموع 20 نفر بستري داشتیم 

که14 نفر از آنها سریعاً به اتاق عمل اعزام شدند. 
صابریان مسئول کمیته چهارشنبه سوري وزارت بهداشت درباره جزئیات 
حوادث چهارشنبه سوري گفت: تا ساعت 23 سه شنبه شب 1509 نفر بر اثر 
حوادث در کل کش����ور مصدوم ش����دند که از این عده 150 نفر بس����تري در 
بخش عادي و 4 نفر بستري در بخش ویژه و 1067 نفر به صورت سرپایي 

درمان شدند. 
وي گفت: از این ش����مار 385 نفر دچار س����وختگي درجه 2 یا 3 شدند 
و 107 نفر دچار قطع عضو شدند و همچنین 453 نفر از مصدومان از ناحیه 

چشم آسیب دیدند. 

آمار مصدومان و قربانیان چهارشنبه سوري 97 

س���رویس حوادث: درگیري مس���لحانه 
قاچاقچیان در بزرگراه چمران س���بب برخورد 
گلوله به کودکي پنج س���اله و رفتن به کماي 

او شد.  
عصر یکش���نبه 26 اس���فند سال گذشته، 
سرنشینان یک خودرو 206 در بزرگراه چمران 
ب���ه تعقیب یک بي ام و پرداخته و براي متوقف 
کردن آن تیراندازي کردند. دقایقي بعد سرنشینان 
خودرو پژو پس از شلیک چند تیر فرار کردند و 
سرنشینان خودرو بي ام و که مجروح شده بودند 
به بیمارستان منتقل شدند در حالي که در حاشیه 
این تیراندازي پس���ربچه پنج ساله اي نیز هدف 

گلوله اي از ناحیه پیشاني قرار گرفته بود. 
این پس���ربچه به نام آریا که هدف گلوله 
شلیک ش���ده از سالح افراد مسلح در بزرگراه 
چمران قرار گرفته بود بالفاصله تحت مراقبت هاي 
ویژه در بیمارستان حضرت رسول اکرم ) ص( 
قرار گرفت. در ادامه در تحقیقات از پدر و مادر 
کودک، مشخص شد آریا به همراه آنها سوار بر 

خودرو پرایدشان، از آرایشگاه به خانه بازمي گشتند 
که یکي از تیرهایي که سرنشینان پژو به سمت 
بي ام و شلیک کرده بودند به شیشه عقب خودرو 
آنان اصابت و س���پس با پیشاني پسر برخورد 
کرد. تحقیقات پلیس امنیت تهران بزرگ در این 
زمینه جریان داش���ت تا این که رد متهمان در 
استان البرز پیدا شد. به این ترتیب ماموران پلیس 
با هماهنگي هاي قضایي وارد عمل شدند و چند 
متهم را در این زمینه بازداشت کردند. سرهنگ 
تقي افرند، رئیس پلیس امنیت تهران دراین باره 
افزود: در پي تیراندازي مس���لحانه میان اوباش 
س���ابقه دار تهران بر سر مواد مخدر در بزرگراه 
چمران که منجر به مجروح شدن طفل پنج ساله 
و به کما رفتن وي ش���د، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومي تهران 
ب���زرگ قرار گرفت و در کوتاه ترین زمان، محل 
اختفاي ضاربان در »کردان« کرج شناسایي شد. 
متهم اصلي این تیراندازي و 10 همدس���تش در 
عملیات غافلگیرانه پلیس امنیت تهران بزرگ در 

مخفیگاه شان دستگیر شدند و تحقیقات در این 
رابطه ادامه دارد. 

طبق گفته هاي پدر و مادر، آریا آن شب همراه 
پدر و مادرش ش���ده بود تا موهایش را اصالح 
کند و براي ش���ب عید، تمیز و مرتب و آماده 
باش���د اما از همان شب عید جسم نیمه جانش 
روي تخت بیمارستان افتاد و دکترها حتي جرأت 
این که به او کمي غذا بدهند را ندارند، غذا که 
سهل است بلکه آریا کوچولو حتي نمي تواند آب 
بخورد. حاال آریا بچه اي دو ساله شده است که 
حتي یادش نمي آید باید چطور صحبت کند و 
بالیي که قاچاقچي ها در بزرگراه چمران سر او 
آوردند باعث ش���ده است او حتي نتواند با پدر 
و مادر خودش هم صحبت کند. او قرار بود دو 
سال دیگر به مدرسه برود اما حاال با اوضاعي که 
پیش آمده مجبور است سال هاي بیشتري را در 
خانه بماند و تحت درمان فیزیوتراپي تخصصي 
)ک���ه به گفته دکترهایش در ایران چنین چیزي 

وجود ندارد( قرار بگیرد. 

کودك 5ساله هدف کور قاچاقچي هاي مواد مخدر شد

نقص فني بوئینگ 737 تایید شد 
سرویس حوادث: علت سقوط هواپیماي بوئینگ 737 خطوط هواپیمایي 
اتیوپي، نوزدایو یا تنزل ناگهاني سطح حرکت )شیرجه ناگهاني هواپیما رو 
به پایین( اعالم شد که این موضوع نقص فني این مدل بوئینگ را تایید 

کرد. 
به گزارش س���ي ان ان، گزارش اولیه علت سقوط هواپیماي بوئینگ 
737 خطوط هواپیمایي اتیوپي نشان مي دهد که خلبانان »بارها« سعي کرده 
است از فاجعه سقوط هواپیما جلوگیري کند اما تنزل ناگهاني سطح حرکت 

موجب شده که هواپیما در نهایت سقوط کند. 
هواپیماي بوئینگ 737 متعلق به خطوط هواپیمایي اتیوپي صبح یکشنبه 
18 اسفند با 157 سرنشین سقوط کرد. در این پرواز 149 مسافر و هشت 

خدمت حضور داشتند. 
تمام سرنشینان هواپیماي بوئینگ 737 که از 33 کشور مختلف بودند، 

جان باختند. 
این هواپیما جدیدترین مدل بوئینگ بود که سال گذشته نیز یک فروند 

دیگر از آن متعلق به خطوط هوایي مالزي سقوط کرده بود. 
در پي سقوط چندین هواپیما از این مدل، کشورهاي متعددي استفاده از 
این نوع بوئینگ را در شرکت هاي هواپیمایي خود ممنوع و برخي کشورها 

نیز عبور این مدل بوئینگ را از آسمان خود ممنوع اعالم کردند.
داماد خشمگین 9 نفر را کشت 

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي دزفول از کشته شدن   9 نفر و 
زخمي شدن 2 نفر در درگیري خانوادگي خبر داد.

به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین عیدي درباره جزئیات 
این حادثه افزود: در پي وقوع یک فقره تیراندازي در ش���هرک اس���الم آباد 
شهرستان دزفول، بالفاصله مأموران پلیس تحقیق و بررسي موضوع را به 

صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. 
فرمانده انتظامي دزفول ادامه داد: در تحقیقات پلیس مش���خص شد، 
ش���امگاه 10 فروردین جاري فردي به دلیل اختالف خانوادگي با خانواده 
همسرش با سالح جنگي به سوي اعضاي خانواده او تیراندازي و سپس 

خودزني کرده است. 
به گفته وي، در این حادثه تلخ، 9 نفر از اعضاي خانواده به قتل رسیدند 

و یک نفر دیگر نیز مجروح شده است. 
فرمانده انتظامي دزفول با بیان این که در بازرسي از محل ارتکاب جرم، 
یک قبضه سالح جنگي به همراه 26 عدد پوکه و 2 عدد فشنگ جنگي 
کشف شد، اضافه کرد: متهم به دلیل خودزني در بیمارستان تحت الحفظ 

در حال مداوا است.
جریمه 8 میلیارد ریالي مرغ فروشان متقلب 

همدان � خبرنگار اطالعات: مرغ فروشان متقلب همدان 8 میلیارد ریال 
جریمه شدند. 

علیرضا حسن پور، مدیرکل تعزیرات حکومتي استان همدان در جمع 
خبرنگاران اظهارکرد: هفت واحد مرغ فروشي در همدان که اقدام به کشتار 
مرغ به صورت غیربهداشتي کرده بودند توسط تعزیرات به پرداخت جریمه 

محکوم شدند.
وي بیان کرد: تخلف این واحد ها به این شکل بود که طبق ضوابط 
س���ازمان دامپزش���کي باید داخل شکم مرغ را تخلیه کنند و پاي مرغ باید 
دقیقاً از مفصل خرگوش���ي قطع، و خونابه مرغ کامال تخلیه ش���ود که این 

مهم رعایت نمي شد. 
او گفت: با توجه به اینکه تحصیل سود نامشروع از این عمل متقلبانه 
عایدکشتارکنندگان مي شود، مسئولیت کیفري آن نیز متوجه آنهاست و بر 
این اساس شعبه هیأت بدوي این اداره کل پس از طي تشریفات قانوني، 
متهمین را مجموعاً به پرداخت 8 میلیارد و 244 میلیون و 800 هزار ریال 

جزاي نقدي در حق دولت محکوم کرد. 
   ریزش ساختمان 3 طبقه در یافت آباد با یك کشته  

سرویس حوادث: سخنگوي سازمان آتش نشاني شهر تهران از ریزش 
یک ساختمان سه طبقه در محله یافت آ باد خبر داد و گفت: در این حادثه 

یک نفر جان خود را از دست داد.
جالل ملکي، اظهار داشت: پیش از رسیدن آتش نشانان یک نفر از زیر  
آوار خارج شده بود و اعالم کرد که یک نفر دیگر زیر آوار گرفتار است.

آتش نشانان با توجه به وضع ناایمن ساختمان وارد عمل شدند و بعد از 
تالش و جستجوي بسیار پیکرفرد 55 ساله اي را از زیر آوار خارج  و تحویل 
عوامل اورژانس دادند که مشخص شد جان خود را از دست داده است.  

سرپرست کالنتري »گویم« شیراز به قتل رسید 
سرویس شهرستانها: سرپرست کالنتري »گویم« شیراز و یکي از همراهان 

او بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیدند. 
یک مقام آگاه به ایرنا گفت: سروان محمد رستمي در زمان مرخصي 
به همراه عیسي آزادمهر پسرخاله خود در حال خروج از منزل پدري بود 

که هر دو نفر به دنبال شلیک سالح ُکلت در جا فوت کردند. 
وي ادامه داد: سرپرست پاسگاه گویم براي گذراندن تعطیالت نوروزي 
به »خشت« سفر کرده بود که شامگاه سه شنبه 13 فروردین و در بازگشت 

از سفر، مقابل منزل پدري هدف گلوله فردي ناشناس قرار گرفت. 
او اضافه کرد: مرحوم رس���تمي در مرخصي و با لباس ش���خصي و 

غیرمسلح به قتل رسید. 
این مقام آگاه گفت: برادر وي نیز زخمي و به بیمارستان منتقل شد 

که حاي وي رو به بهبود است.
این مقام آگاه با بیان این که علت این حادثه انتقامگیري شخصي بوده 
است، افزود: بنا بر بررسي ها، پارسال یکي از برادران سروان رستمي فردي را به 

قتل رسانده که فردي از خانواده مقتول دست به این جنایت زده است.
این مقام مسئول گفت: این رویداد انگیزه شخصي داشته و هیچ پیوندي 

با شغل سروان رستمي نداشته است.
وي افزود: متهم به قتل شناس���ایي ش���ده و پلیس در کوشش براي 

دستگیري او است.
نوه رواني منزل پدربزرگش را به آتش کشید  

سرویس حوادث: مرکز اطالع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 
از دستگیري مردي 24ساله با سابقه بیماري اعصاب و روان به اتهام ایجاد 

حریق عمدي خبر داد.
پنجشنبه هشتم فروردین  وقوع حریق در یک منزل مسکوني خالي از 
سکنه در خیابان شهرآرا به  کالنتري  137 نصر اعالم شد. با حضور مأموران 
در محل و انجام تحقیقات میداني مشخص شد حریق توسط جواني 24 
ساله با سابقه بیماري اعصاب و روان ایجاد شده و اقدام به آتش زدن منزل 
پدربزرگ خود کرده است که بالفاصله دستگیر و به کالنتري منتقل شد. 

سرهنگ نمک شناس رئیس مرکز اطالع رساني پلیس تهران بزرگ 
گفت: خوشبختانه این حادثه هیچگونه آسیب جرحي در پي نداشت و  با 
حضور به موقع عوامل آتش نشاني، آتش قبل از سرایت به دیگر ساختمان ها 

مهار شد.
رمال فضاي مجازي دستگیر شد 

همدان �  خبرنگار اطالعات: رئیس پلیس فضاي تبادل و اطالعات استان 
همدان از دستگیري یک رمال زن در فضاي مجازي خبرداد. 

فیروز سرخوش نهاد اظهارکرد: فردي با مراجعه به پلیس فتا ادعا کرد 
در فضاي مجازي کاربري با اظهار مهارت مي تواند مشکل وي را حل کند 

و در مقابل بخت گشایي او درخواست دستمزد کرده است. 
وي افزود: شاکي پس از ادعاي کالهبردار در کانال تبلیغاتي او عضو 
شده و در طي چند مرحله مبلغ 6 میلیون تومان به عنوان دستمزد به رمال 
داده بود تا مشکلش را حل کند و کالهبردار هر بار با ترفند هاي مختلف 

از وي درخواست پول کرده بود. 
س���رخوش اعالم کرد: رمال پس از اخذ 6 میلیون تومان از مالباخته 
اظهار ناتواني در حل مش���کل کرده بود که ش���اکي پس از این موضوع با 
مراجعه به پلیس فتا درخواست رسیدگي و بازداشت این کالهبردار مجازي 

را داشت. 
وي با بیان کرد: پلیس فتا با استفاده از اقدامات فني و پلیس این رمال 
را که از استان هاي همجوار اقدام به کالهبرداري مي کرد، دستگیر کرد و پس 
از بازجویي مشخص شد او چند شاکي دیگر نیز دارد که قرباني دروغ و 

حقه این فرد شده بودند.
کشف کاالي قاچاق در هرمزگان

بندرعب���اس - خبرنگار اطالعات: مأموران مبارزه با قاچاق کاال وارز 
هرمزگان 218 میلیارد و 789 میلیون ریال کاالي قاچاق کشف کردند. 

  فرمانده انتظامي هرمزگان با اعالم این خبر گفت: این کاالها شامل 
سیگار، پارچه، چاي، لوازم خانگي، سوخت، لوازم آرایشي، برنج، لباس و 

دام قاچاق بود که در 72 ساعت گذشته کشف شد. 
سردار عزیزاهلل ملکي افزود: در این ارتباط یک شبکه قاچاق کاال منهدم 

شد و 107متهم دستگیر شدند.   همچنین مأموران پلیس آگاهي شهرستان 
بندرعباس سه دستگاه جت اسکي قاچاق کشف کردند. 

رئی���س پلی���س آگاهي هرمزگان با بیان این خبر، افزود: این محموله 
قاچاق با کار اطالعاتي ماموران پلیس آگاهي از انباري در یکي از روستا هاي 

بندرعباس کشف و ضبط شد. 
س���رهنگ عبدالمجید کرمي افزود: ارزش جت اس���کي هاي قاچاق 

18 میلیارد ریال برآورد شده است.
رسیدگي به پرونده حمله سگ ها به کودك قشمي

س���رویس شهرستانها: یک کودک سه ساله قشمي دوازدهم فروردین 
جاري بر اثر حمله 6 قالده سگ ولگرد جان باخت. 

در پي وقوع حادثه دلخراش جان باختن این کودک بر اثر حمله سگ هاي 
ولگرد، سرپرست معاونت سیاسي، امنیتي و اجتماعي استانداري هرمزگان به 

فرماندار قشم دستور داد موضوع را رسیدگي و گزارش کند. 
ایرج حیدري به فرماندار قشم دستور داد: ضمن دلجویي از خانواده 
کودک فوت شده با تشکیل کمیته کارشناسي موضوع را بررسي و علت 
حادثه را به معاونت معاونت سیاسي، امنیتي و اجتماعي استانداري هرمزگان 

گزارش کند. 
  حادثه بعدازظهر دوازده فروردین امسال در محله مسجد بالل روستاي 
رمکان جزیره قش���م رخ داد و 6 قالده س���گ ولگرد پس از حمله به یک 

کودک سه ساله شکم وي را دریدند. 
این کودک بر اثر جراحات وارده در ساعات اولیه جان باخت. 

سرپرست معاونت سیاسي، امنیتي و اجتماعي استانداري هرمزگان گفت: 
به همه فرمانداران شهرستان ها دستور تشکیل کمیته ویژه براي جمع آوري 

سگ هاي ولگرد داده شده است. 
حیدري افزود: هرگونه اهمال کاري از س���وي دستگاه هاي متولي نیز 

رسیدگي مي شود. 
جان باختن 8 نفر بر اثر سیل در هرات و بغالن افغانستان 

افغانستان: جاري شدن سیل در والیت هاي هرات و بغالن افغانستان، 
14 کشته و مجروح و هفده نفر مفقودي بر جا گذاشت.

بارش باران شدید و جاري شدن سیل در والیت هاي هرات در غرب 
افغانستان و بغالن در شمال این کشور هشت کشته برجا گذاشته است. 
جیالني فرهاد، سخنگوي والي هرات گفت: در سیل هایي که چندین روستا 

را در ولسوالي کرخ با خود برد، پنج نفر جان خود را از دست دادند. 
به گفته این مقام، هفده روستایي دیگر نیز ناپدید شده اند و تالش ها 

براي یافتن آنها ادامه دارد.
بارش شدید باران و سیل در ولسوالي ده صالح در شمال ایالت بغالن 

نیز سه کشته و شش مجروح برجا گذاشت. 
به گفته مقام هاي این کشور، سیل در این والیت ها موجب آسیب شدید 
یا از بین رفتن صد  ها خانه و هزاران هکتار زمین کشاورزي شده است. 

به گفته این مقامات، در پي جاري شدن سیل در یک ماه گذشته در 
افغانس���تان، بیش از هش���تاد نفر کشته، دویست نفر مجروح و بیش از 42 

هزار نفر بي خانمان شده اند.
    آتش سوزي گسترده و اعالم وضع فاجعه ملي 

در کره جنوبي   
کره جنوبي: آتش سوزي گسترده در اراضي جنگلي پنج شهر و شهرستان 

کره جنوبي تاکنون یک کشته و یازده زخمي برجا  گذاشته است. 
دولت کره جنوبي دیروز در پنج شهر و شهرستان ساحل شمال غرب 

این کشور وضع فاجعه ملي اعالم کرد. 
آتش س���وزي پنجشنبه شب در گوئسونگ شهري در دویست و ده 
کیلومتري ش���رق س���ئول پایتخت کره جنوبي آغاز شد. در پي وزش باد 
شدید آتش سوزي به سرعت در مناطق کوهستاني اطراف گسترش یافت 
و شهرس���تان اینجه و شهر هاي سوکچو، دانگائه و گانگ نئونگ را در بر 

گرفت. 
این آتش س���وزي تاکنون موجب س���وختن حدود دویست و پنجاه 
هکتار از اراضي جنگلي و همچنین صد و بیست و پنج خانه شده است. 
هزاران تن از س���اکنان منطقه پنجش���نبه شب  دستور تخلیه منازل خود را 

دریافت کردند. 
بامداد دیروز ده ها بالگرد به منطقه اعزام شدند و به نظر مي رسد کانون 
اصلي آتش مهار شده باشد. صد ها کامیون آتش نشاني و حدود ده هزار 
تن شامل آتش نشان، نظامي و پلیس در عملیات امداد و مهار آتش سوزي 

مشارکت دارند.

اخبارحوادث
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جایزه 25 میلیون دالری برای یافتن سرکرده داعش
ایرنا: دولت عراق برای اطالعاتی درباره ابوبکر 
البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش پاداش 25 
میلیون دالری تعیین کرد. ابراهیم العوسج از مقامات 
اس���تانداری االنبار اعالم کرد: هواپیماهای عراقی 
اعالمیه هایی در این استان منتشر کرده اند که در 
آن پاداشی برای اطالعاتی درباره ابوبکر البغدادی 
سرکرده داعش تعیین شده است. این اعالمیه ها 
شامل تصاویری از البغدادی با نوشته ای زرد رنگ 

است که تصریح می کند: »هر کس اطالعاتی برای یافتن البغدادی بدهد 25 
میلیون دالر پاداش می گیرد.«

قتل عام ۸۸ غیرنظامی در حمالت شورشیان به جنوب شرق نیجر
مهر:  منابع وابسته به سازمان ملل از حمالت شورشیان به جنوب شرق 
نیجر و کشته شدن دهها غیرنظامی و فرار شمار  دیگری از غیرنظامیان بر اثر 
این حمالت خبر دادند. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در نیجر از 2۱ 
حمله شورشیان به غیرنظامیان و نیروهای نظامی در جنوب شرق این کشور 
آفریقایی خبر داد و اعالم کرد که تعداد غیرنظامیان کش���ته ش���ده به ۸۸ نفر 
رسیده است. در پی این حمالت بیش از ۱۸ هزارنفر نیز به سوی شهرهای 

بزرگ دیگر گریخته اند.
هشدار پاپ به ترامپ درباره ساخت دیوار مرزی مکزیک

فارس: »پاپ فرانسیس« رهبر کاتولیک های 
جهان ضمن هش���دار به رئیس جمهور آمریکا در 
خصوص س���اخت دیوار مرزی با مکزیک تأکید 
کرد، آنهایی که به دنبال بستن مرزها هستند، زندانیان 
دیوارهایی هستند که خودشان ساخته اند.اظهارات 
رهبر کاتولیک های جهان در حالی مطرح شده که 
ترامپ روز جمعه هفته گذشته، هشدار داد مرز با 
مکزیک را خواهد بس���ت و کمک به »گواتماال«، 

»هندوراس« و »السالوادور« را نیز قطع می کند.
ابراز نگرانی شدید ناسا از آزمایش موشک ضدماهواره هند

فارس: رئیس ناسا به بهانه ورود ذرات سرگردان خطرناک به جّو زمین، 
از آزمایش موشک ضدماهواره توسط هند شدیدا انتقاد کرد. ریاست اداره کل 
فضا و هوانوردی آمریکا »ناسا« گفت آزمایش موشک ضدماهواره توسط هند 
موجب ورود حداقل ۴۰۰ قطعه سرگردان به مدار زمین شده و ایستگاه فضایی 
بین المللی و فضانوردان آن را به خطر انداخته است. »جیم برایدنستین« گفت: 
ایجاد رویدادی که منجر به انتقال قطعات سرگردان به مداری شود که ایستگاه 

فضایی بین المللی در آن قرار دارد بسیار وحشتناک است.
سی ان ان: ترامپ دروغگوترین رئیس جمهوری آمریکاست

ایرنا: ش���بکه خبری »سی ان ان« اعالم کرد: 
دونالد ترامپ ظرف مدت ۸۰۰ روز از زمان تصدی 
مقام ریاس���ت جمهوری 9۴5۱ بار دروغ گفته و 
او دروغگو ترین رییس جمهوری آمریکاس���ت. 
ب���ه گزارش »س���ی ان ان«، ترامپ عادت دارد 
همیشه اظهارات گمراه کننده ارائه دهد. این شبکه 
آمریکای���ی در ادامه گزارش خود آورده اس���ت: 
دروغگویی ترامپ در 2۰۰ روز گذش���ته به اوج 

خود رس���یده اس���ت به طوری که وی هر روز به طور میانگین 22 سخن 
دروغ آمیز می گوید.

عامل حمله تروریستی نیوزیلند به ۴۹ فقره قتل متهم شد
ایسنا: عامل حمله تروریستی نیوزیلند دیروز در مقابل دادگاه قرار گرفت، 
دادگاهی که او در آن به ۴9فقره قتل در دو مسجد متهم شد. "برنتون تارانت" 
2۸ ساله که به امنیتی ترین زندان نیوزیلند در "اوکلند" منتقل شده قرار است 
تا ۱۴ ژوئیه در حبس بماند. قاضی دادگاه عالی گفت که تهیه دادخواس���ت 
توسط تارانت در دادگاه بعدی اش بسته به وضعیت سالمت روانی او و هر 

پیشرفت دیگری است.
استولتنبرگ: خواهان مسابقه تسلیحاتی جدید با روسیه نیستیم

فارس: دبیر کل ناتو از روس���یه خواست تا 
پیمان موشک های هسته ای میان برد را تطبیق کند. 
»ینس استولتنبرگ« گفت: زمان در حال پایان است 
و ما خواستار یک مسابقه تسلیحاتی جدید نبوده 
و نمی خواهیم که یک جنگ س���رد جدید آغاز 
شود. دبیر کل ناتو درباره حضور نظامیان ناتو در 
افغانستان نیز گفت: هدف ما این نیست که تا ابد 

در افغانستان بمانیم.
بی اطالعی انگلیس از آمار قربانیان حمالت به عراق و سوریه

تسنیم: وزارت دفاع انگلیس می گوید به درستی نمی داند در حمالت هوایی 
این کشور به سوریه و عراق چند غیرنظامی جان خود را از دست داده اند. 
بعد از انتقادات گسترده از وزارت دفاع انگلیس به دلیل ارائه آمار نادرست 
از تلفات غیرنظامیان جنگ سوریه و عراق که در حمله هوایی انگلیس علیه 
داعش کشته شده اند، معاون وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد که دولت بریتانیا 
اطالعی از تعداد غیرنظامیانی که در حمالت هوایی ائتالف علیه داعش در 

سوریه و عراق کشته می شوند ندارد.
محاکمه نخست وزیر سابق مالزی به اتهام فساد مالی

فارس: نخست وزیر سابق مالزی که به دلیل 
اتهامات فس���اد مالی از قدرت برکنار شده، برای 
اولین بار در پرونده قطور اختالس در ش���رکت 
سرمایه گذاری خود به دادگاه رفت. »نجیب رزاق« 
در س���ال های گذشته درگیر فساد مالی بوده و به 
ربودن میلیاردها دالر از بودجه عمومی متهم شده 
است. مالزی هم اکنون با بدهی مالی 25۰ میلیارد 
دالری روبرو اس���ت که بخشی از آن به واسطه 
وام های سنگین موسسه سرمایه گذاری رزاق است.

۱۹ سال حبس برای سرهنگ روس عضو داعش
ایسنا: دادگاهی در روسیه یک نظامی سابق این کشور را به جرم عضویت 
در گروه تروریستی »داعش« به ۱9 سال زندان و خلع درجه نظامی محکوم 
کرد. اتهامات »دنیس خیساموف«، متهم این پرونده که پس از برگزاری دادگاه 
از درجه سرهنگی خلع شد، شامل »آموزش برای انجام فعالیت تروریستی« و 
»مشارکت در فعالیت های یک سازمان تروریستی« است. خیساموف اعتراف 

کرده در ۱۰ عملیات گروه داعش در سوریه نقش داشته است.
آمریکا ویزای رئیس دادگاه جنایات جنگی الهه را باطل کرد

فارس: دولت آمریکا در واکنش به درخواست 
دیوان کیفری بین المللی برای تحقیق درباره جرائم 
جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان، ویزای رئیس 
این دیوان را لغو کرد. دفتر »فاتو بنسودا« رئیس دیوان 
کیفری بین المللی این خبر را تایید کرده است. اخیرا 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا تهدید کرده بود که 
در صورت درخواست دیوان برای بررسی و تحقیق 
جرائم جنگی آمریکا در افغانستان ویزای اعضای این 

نهاد بین المللی برای سفر به خاک آمریکا را تعلیق خواهد کرد.
اوکراین پروازهای مستقیم به روسیه را متوقف کرد

ایرنا: دولت اوکراین که چهار سال پیش پروازهای مسافربری منظم با روسیه 
را منع کرده بود، پروازهای مستقیم چارتری خود را هم به این کشور متوقف 
کرد. والدیمیر گرویسمان نخست وزیر اوکراین پس از پیشنهاد آرسن آواکوف 
وزیر کشور برای منع پروازهای چارتری، تصمیم خود در این خصوص را 
اعالم کرد. پرواز هواپیماهای حامل مقام ها و کارکنان سازمان های بین المللی 
ازجمله سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا و صلیب سرخ جهانی 

از این قانون مستنثی شده اند.
تیراندازی در »آیندهوون« هلند با یک کشته

فارس: منابع خبری از وقوع تیراندازی در شهر آیندهوون هلند خبر دادند 
که یک کشته برجا گذاشت. براساس گزارش پلیس هلند، فردی 5۴ ساله در 
حالی که در خودروی خود بود هدف دو گلوله یک فرد مسلح قرار گرفت 
و در بیمارستان جان باخت. پلیس در حال بررسی صحنه است و مشخص 

نیست این حادثه تروریستی بوده یا به مسائل شخصی مرتبط است.
منتقد سابق ترامپ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شد

ایرنا: منتقد سابق ترامپ و یکی از کارمندان 
فاکس نیوز، س���خنگوی جدید وزارت خارجه 
آمریکا شد. وزیر خارجه آمریکا در پیامی »مورگن 
اورتگاس« را به عنوان س���خنگوی جدید وزارت 
خارجه این کشور معرفی کرد. این در حالی است 
که وی یکی از منتقدان پیشین دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا بود. او در دوره انتخابات مقدماتی 
جمهوری خواهان در سال 2۰۱6 مستقیما از برخی 

اظهارات ترامپ انتقاد کرده بود.
سئول:  کره شمالی برنامه هسته ای خود را کنار نمی گذارد

ایسنا: نماینده ویژه کره جنوبی در امور امنیت و ثبات شبه جزیره کره اعالم 
کرد: فشار تحریم های مضاعف باعث ترغیب کره شمالی برای کنار گذاشتن 
تس���لیحات هسته ای خود نخواهد شد.»لی دو اون« با بیان این که تحریم های 
بیشتر باعث تشویق کره شمالی برای متوقف کردن برنامه های تسلیحات اتمی 
خود نمی شود، اظهار کرد: کره شمالی به رغم همه گونه محدودیت بین المللی 

برنامه ی هسته ای خود را به مدت چندین دهه ادامه داده است.
کشته شدن 35 نظامی افغان در حمله طالبان به »بادغیس«

مهر: حمله طالبان به مواضع نیروهای امنیتی  افغان در  شهرستان باال 
مرغاب  والیت بادغیس منجر به کش���ته ش���دن 35 نظامی این کشور شد.  
در همین رابطه،»عبدالوارث ش���یرزاد« فرماندار شهرستان »باالمرغاب« والیت 
»بادغیس« اعالم کرد: در حمله گروهی طالبان به این شهرس���تان 35 نیروی 
امنیتی کشته شدند.همچنین  در این حمله بیش از ۴۰ نیروی امنیتی افغان نیز 

زخمی و اسیر شدند.

كوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی: ژنرال »خلیفه 
حفتر«، فرمانده نیروهای  موس���وم به 
»ارتش ملی لیبی« که از حمایت مستقیم 
عربس���تان و امارات برخوردار است، 
سرانجام پس از پیشروی های گسترده 
در مناطق جنوبی و غربی این کشور، با 
ترغیب »ریاض« و »ابوظبی« در صدد 
تصرف شهر »طرابلس«، پایتخت لیبی 
و مقر دولت رس���می و قانونی »فایز 
السراج« برآمد و  در سخنانی به تمامی 
نیروهایش دستور حمله به این شهر را 
داد.به گفته منابع خبری،علیرغم تمامی 
هشدارها ، مخالفت ها و نگرانی های 
کشورها و سازمان ملل و اتحادیه اروپا 
از وقوع درگیری های نظامی در لیبی، 
نیروهای ژنرال »خلیفه حفتر« با فرمان 
مستقیم وی،  پیشروی خود به سمت 
شهر» طرابلس«، پایتخت این کشور را با 

هدف تصرف آن آغاز کردند .
»خلیفه حفتر« ژنرال سابق ارتش 
لیبی  که در حال حاضر رهبری یکی 
از دو گروه صاحب قدرت در لیبی را 
در اختیار دارد در همین رابطه با انتشار 
ی���ک فایل صوتی به نیروهای تحت 
امرش دستور داد عملیات تصرف شهر 
»طرابلس« پایتخت رسمی لیبی را آغاز 
کنند.وی در این پیام صوتی از ساکنان 
شهر طرابلس خواست تا سالح خود 
را بر زمین گذاشته و در برابر نیروهای 
تح���ت امر او مقاومت نکنند. خلیفه 
حفتر نام عملیات خود را »فتح المبین« 
گذاشت. در همین حال، نیروهای تحت 
امر خلیفه حفتر در پیشروی های خود به 
سمت پایتخت، وارد شهرهای »صرمان« 
و »غریان« در غرب طرابلس ش���دند 
و این ش���هرها را تصرف کردند.طبق 
گزارش رسانه های لیبی، شمار زیادی 
از نیروه���ای تحت امر ژنرال حفتر و 
تجهیزات سبک و سنگین نظامی آنها  
از شهر »بنغازی« در شرق لیبی به سمت 

غرب انتقال داده شدند.
از سوی دیگر اما »فایز السراج« 
رئیس »دولت وفاق ملی لیبی«، یعنی 

دیگر گروه صاحب قدرت در لیبی که 
در طرابلس ، پایتخت این کشور مستقر 
است، به نیروی هوایی دستور آماده باش 
کامل و استفاده از زور جهت مقابله با 
نیروهای ژنرال خلیفه حفتر را صادر 
کرد. السراج همچنین دستور افزایش 
سطح آمادگی در مناطق نظامی را صادر 
کرد. همچنین، وزیر کشور دولت وفاق 
ملی لیبی مورد حمایت جامعه جهانی 
نیز به دنبال تدارک نیروهای وفادار به 
حفتر برای حمله به طرابلس، در این 
ش���هر حالت فوق العاده اعالم کرد و  
تمامی یگان های امنیتی را برای حفظ 
امنیت پایتخت فراخواند.فرمانده منطقه 
مرک���زی دولت وفاق ملی لیبی نیز به 
گردان های تحت امر خود دستور داد 
که برای حمایت از دولت به س���وی 

طرابلس اعزام شوند.
نیروهای مسلح شهر »مصراته« نیز 
که خود را »انقالبیون« می نامند، برای 
جلوگیری از پیشروی نیروهای ژنرال 
حفتر به سمت شهر ساحلی طرابلس، 
راهی پایتخت شدند و در مناطق جنوبی 

آن از جمله »تاجوراء«، »وادی الربیع«، و 
شهرک »قصر بن غشیر« مستقر شدند.

در چنی���ن ش���رایطی، فرمانده 
ات���اق عملیات منطقه غربی نیروهای 
موسوم به »ارتش ملی لیبی« وابسته به 
ژن���رال خلیفه حفتر اعالم کرد که این 
نیروه���ا به 2۷کیلومتری دروازه غربی 
طرابلس رسیده اند. همزمان، برخی منابع 
از آغازدرگی���ری  میان نیروهای تحت 
امر خلیفه حفت���ر با نیروهای دولت 
وفاق ملی لیبی در اطراف طرابلس خبر 
دادند. شبکه قطری »الجزیره« به نقل 
از خبرن���گار خود از طرابلس گزارش 
داد که نیروهای حامی شهر طرابلس 
با نیروهای حفتر در منطقه جنوبی این 
ش���هر درگیر شده اند و توانسته اند دو 
خودروی نفربر آن ها را منهدم کنند. در 
همین حال برخی منابع گفتند: نیروهای 
»خلیفه حفتر« در درگیری با نیروهای 
دولت وفاق ملی در شهر »زاویه« لیبی   
متحمل شکستی سنگین شده اند.  به 
گفته آنها، نیروهای دولت وفاق ملی 
کنترل پادگان 2۷ ش���هر »زاویه« واقع 

در غ���رب طرابلس )پایتخت لیبی( را 
باز پ���س گرفتند و 2۰ نیروی ژنرال 
خلیفه حفتر را نیز اسیر کردند.این منابع 
افزودند: نیروهای وابسته به دولت وفاق 
ملی در بس���یاری از نقاط در خارج 
ش���هر طرابلس مستقر شده اند و پس 
از درگیری با نیروهای حفتر توانستند 
آن ه���ا را از پادگان 2۷ ش���هر زوایه 
بیرون کنند. در چنین شرایطی، »آنتونیو 
گوترش«، دبیر کل سازمان ملل متحد 
با هدف آرام کردن اوضاع متشنج این 
کشور به شهرهای »بنغازی« و »طرابلس« 
لیبی سفر و با مقامات این کشور گفتگو 
ک���رد. وی طی کنفرانس خبری با بیان 
اینکه بحران لیبی راه حل نظامی ندارد، از 
خلیفه حفتر خواست عملیات را متوقف 
کرده و از تشدید درگیری ها بپرهیزد. 
دبیرکل س���ازمان ملل متحد همچنین 
با اشاره به پیشروی نیروهای »خلیفه 
حفتر« به سمت غرب این کشور، درباره 
احتمال وقوع رویارویی نظامی در لیبی 
هشدار داد. آمریکا به همراه سه کشور 
اروپایی فرانس���ه، انگلیس و ایتالیا نیز 

بیانیه مشترکی صادر کردند و خواستار 
توقف هرچه سریعتر عملیات نیروهای 
حفتر در اطراف پایتخت لیبی شدند. 
در ای���ن بیانیه در مورد پیامدهای این 
عملیات و تشدید درگیری ها هشدار 

داده شده است.
»مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا 
در واکن���ش به این حمله اعالم کرد : 
واش���نگتن از نزدیک اوضاع در لیبی 
را رص���د و طرف ه���ای درگیر را به 
مسیری که سازمان ملل متحد جهت 
دس���ت یابی به راه حل ترسیم کرده، 

دعوت می کند.
دولت انگلیس نیز خواستار تشکیل 
جلسه اضطراری شورای امنیت برای 
بررسی حمله گروه های شبه نظامی و 
»ارتش ملی لیبی« وابسته به ژنرال حفتر 
به شهر طرابلس شد.شبکه »اسکای نیوز« 
در این رابطه  گزارش داد که نماینده 
انگلیس در س���ازمان ملل خواستار 
برگزاری جلس���ه اضطراری این شورا 
برای بررسی وضعیت بحرانی لیبی شده 
است. همچنین سازمان همکاری اسالمی 

با صدور بیانیه ای از همه طرف های 
لیبیایی خواست که خویشتندار باشند 
و از اقدامات نظامی دس���ت بردارند.
در بیانیه سازمان همکاری اسالمی بر 
اهمیت تالش ها برای حفظ امنیت و 
ثبات در این کشور شمال آفریقا تاکید و 
گفتگو به عنوان تنها راه حل اختالفات 
عنوان ش���ده است. »ماریا  زاخارووا«، 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز 
درباره تحرکات نظامی در لیبی گفت: 
ما تالش می کنیم که بحران لیبی بدون 
اجرای س���ناریوی نظامی و از طریق 
راهکار سیاسی حل شود.  وی افزود: 
ما در طول چند س���ال گذشته برای 
حل سیاسی این بحران تالش کرده ایم ، 
بحران لیبی راه���کار نظامی ندارد و 
باید از طریق راهکارهای دیپلماتیک 
حل شود. »میخائیل بوگدانوف«، نماینده 
ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور 
خاورمیان���ه و آفریق���ا نیز در جریان 
مذاکرات تلفنی خود با وزیر خارجه 
دولت وف���اق ملی لیبی، بر قاطعیت 
مواضع مسکو در حمایت از وحدت 
و استقالل لیبی و ضرورت گفتگوهای 

ملی در این کشور تأکید کرد.
همچنین، وزارت خارجه مصر در 
بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از درگیری ها 
در لیبی، همه طرف ها را به خویشتنداری 

و توقف این درگیری ها فراخواند.
وزارت خارجه قطر نیز با صدور 
بیانیه ای درباره تشدید تنش ها در لیبی 
در سایه پیشروی نیروهای ژنرال »خلیفه 
حفتر« به س���مت پایتخت این کشور 
هشدار داد. »لولوه الخاطر«، سخنگوی 
وزارت خارجه قطر با ابراز تعجب از 
نگرانی ام���ارات درباره حوادث اخیر 
لیبی اعالم کرد: ابوظبی در حالی درباره 
اوض���اع لیبی ابراز نگرانی می کند که 
حمایتش از خلیفه حفتر بر کس���ی 
پوشیده نیس���ت.وی افزود: امارات با 
اتخاذ سیاست یک بام و دوهوا  و ابراز 
نگرانی درباره تحوالت لیبی ، درصدد 

»فریب افکار عمومی« است.

»خلیفه حفتر« فرمان حمله هوادارانش به پایتخت لیبی را صادر کرد 

 نتانیاهو اصول کلی »معامله قرن« 
را فاش کرد

س���رویس خارجی: روزنامه عبری زبان معاریو به نقل از نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی اصول کلی طرح آمریکا برای صلح میان فلسطین و تل 

آویو را فاش کرد.
»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی در گفت وگو با 
روزنامه عبری زبان معاریو گفت: ما اورشلیم)بیت المقدس( را تقسیم نمی کنیم 
و حضور دائمی ما در منطقه غرب اردن اقتدار اساسی اسرائیل است که در هر 
شرایطی در اختیار دارد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دیگر اصول معامله 
قرن را ابقای تسلط این رژیم بر همه منطقه غرب اردن دانست. نتانیاهو تاکید 
کرد: هیچ شهرک نشین یا شهرکی را )از منطقه غرب اردن( حذف نمی کنیم. 
گفتنی است معامله قرن یا توافق نهایی، طرحی به پیشنهاد دولت آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و حمایت عربستان، برای پایان منازعه »اسرائیل« با فلسطین 
و مقدمه ای برای عادی س���ازی روابط عربی - اسرائیلی است. در این طرح 
و مذاکرات بعدی، مسئله آوارگان با »وطن جایگزین« در خارج از فلسطین 
اشغالی حل و »حق بازگشت« آوارگان فلسطینی به کشورشان برای همیشه 
لغو می شود. همچنین بر اساس طرح مذکور، دولت فلسطین در نوار غزه و 
صرفا در مناطق الف و ب و بخش هایی از منطقه ج کرانه باختری تشکیل و 
وضعیت نهایی قدس و بازگشت آوارگان به مذاکرات بعدی موکول می شود 
و در گام آخر، مذاکرات »صلح« میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی به 
رهبری عربستان سعودی آغاز می شود. از سویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
فاش کرد که به چند رهبر عربی پیشنهاد داده است مسئولیت اداره نوار غزه را 
بر عهده بگیرند اما هیچ یک از این رهبران پیشنهاد وی را نپذیرفته اند. بنیامین 
نتانیاهو هویت رهبران مذکور را فاش نکرد. وی افزود: امیدوار بودم که یک 
رهبر عرب با این پیشنهاد موافقت کند اما هیچ فردی با آن موافقت نکرد. 
نتانیاهو بار دیگر غزه را تهدید کرد و گفت: این امکان وجود دارد که اسرائیل 
وادار به انجام یک عملیات نظامی علیه غزه شود و در صورت موفقیت آمیز 

نبودن گزینه های دیگر، عملیات نظامی آخرین گزینه خواهد بود.
خبر دیگر اینکه جوانان فلسطینی در پاسخ به تصویب قانون تبعیض 
آمیز در پارلمان فلس���طین اشغالی، اعراب ساکن این سرزمین را به تحریم 
انتخابات پارلمانی دعوت کردند. به دنبال تصویب قانونی در فلسطین اشغالی 
که اعراب را به شهروند درجه دو تبدیل کرده است، شماری از شهروندان 
جوان عرب در فلسطین اشغالی طی فراخوانی از اقلیت اعراب این سرزمین 
خواستند انتخابات پارلمانی را تحریم کنند.طرفداران تحریم انتخابات پارلمانی 
که اغلب به عنوان فلسطینی شناخته می شوند، در سال های گذشته بارها برای 
تحریم انتخابات در فلسطین اشغالی تالش کرده اند. خبر دیگر اینکه در یکی 
از راهپیمایی های تبلیغاتی »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
»تل آویو«، یک زن به سمت وی گوجه فرنگی پرتاب کرد. حزب »لیکود« به 
رهبری نتانیاهو »بنی گانتز« رقیب انتخاباتی او را به انتشار ویدئوی این حادثه 
در فضای مجازی متهم کرده است. انتخابات سراسری این رژیم شش روز 
دیگر برگزار می ش���ود. در رویدادی دیگر مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی 
پرونده های حاوی اطالعات محرمانه را در فرودگاه تل آویو جا گذاش���تند. 
هیأتی از مقامات اسرائیلی که به قصد مذاکرات فروش تسلیحات عازم »هند« 
بود، اسناد محرمانه خود را روی میزی در فرودگاه »بن گوریون« جا گذاشت. 
یک خدمتکار رستوران این اسناد را پیدا کرده و توسط دوستش به مقامات 

سفارت رژیم صهیونیستی در هند تحویل داده است.

تقویم اطالعات
شنبه 17  فروردين  1398

30  رجب 1440- 6  آوريل  2019
ظهر شرعي

غروب آفتاب
اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پایان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(
طلوع آفتاب )فردا(

13 و 07 دقیقه
19 و 30 دقیقه 
19 و 48 دقیقه
00 و 23 دقیقه
5 و 17 دقیقه
6 و 43 دقیقه

سرویس خارجی: شماری از قانونگذاران  جمهوریخواه 
و دموکرات آمریکا، در نامه ای به  دونالد ترامپ ، به دلیل 
نقض حقوق مسلمانان در چین، تحریم پکن  را در دستور 

کار قرار دادند.
گروهی از قانونگذاران از هر دو حزب آمریکا، دونالد 
ترامپ را برای اعمال نکردن تحریم ها علیه چین به دلیل  
نقض حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان در این کشور، مورد 
انتقاد قرار دادند و از دولت خواس���تند تا اقدامات تنبیهی 
علیه حزب کمونیس���ت چین و  شرکت های  چینی  در 
نظر بگیرد. ۴۰ قانونگذار آمریکا در یک نامه به مشاور ارشد 
دونالد ترامپ،  با اشاره به اعمال  ضد حقوق بشرچین در 
منطقه غربی "سین کیانگ" ،خواستار کنترل سخت و سفت 
صادرات آمریکا شدند تا مطمئن شوند که  شرکت های  
آمریکا چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم به سرکوبگری 

چین کمک نمی کنند.

در این حال،رئیس جمهوری آمریکا مدعی ش���د که 
ای���االت متحده به یک راهکار برای حل و فصل یکی از 
پیچیده ترین و سخت ترین مسائل در مذاکرات تجاری با چین 
دست یافته است و احتماال طی چهار هفته آینده  به یک 

قرارداد تجاری مهم با پکن دست خواهد یافت.
 ترامپ همچنین با انتقاد از بودجه ای که روسیه و چین 
به تولید تسلیحات اختصاص داده اند، خواستار هزینه شدن 
این پول ها برای مصارف دیگر شد. این در حالی است که 
اندیشکده »کارنگی«  در گزارشی نوشت: شاید آمریکا و ناتو 
روسیه را تهدیدی جدی بدانند اما مطمئنا رشد شتابان چین 

اساسی ترین ترس آنان است.
از طرفی،»مای���ک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، پیمان 
آتالنتیک شمالی را مهمترین ائتالف در جهان دانست که 
توانسته است با تهدیدهای چین و روسیه مقابله کند و گفت: 

باید برای مقابله با تهدیدهای نوظهور آماده بود.

سرویس خارجی:  اکثریت قاطع 
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با 
وجود اعالم مخالفت کاخ س���فید و 
تهدیدات ترامپ به وتوی آن،به طرح 
پایان حمایت نظامی واشنگتن از ائتالف 
عربستان سعودی در جنگ یمن رأی 

مثبت دادند.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا 
طرح پایان حمایت نظامی این کشور از 
حمالت ائتالف تحت رهبری عربستان 
س���عودی به یمن را تصویب کردند. 
نمایندگان کنگره در تصویب این طرح 
به قانون »اختیارات جنگ« اس���تناد 

کردند که به نمایندگان اجازه می دهد 
مشارکت واش���نگتن در جنگ های 
خارجی را متوقف کنند. این طرح که 
ب���ا 2۴۷رأی مثبت در برابر ۱۷5رأی 
منفی به تصویب رس���ید، برای تایید 
نهایی به کاخ سفید ارسال می شود تا به 
امضای »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا برسد. با توجه به ابراز مخالفت 
کاخ سفید با این طرح، انتظار می رود 
ک���ه ترامپ این مصوبه را »وتو« کند. 
کاخ س���فید پیش از این با این طرح 
که ماه گذشته در سنا هم به تصویب 
رس���یده بود، مخالفت کرده است. در 

همی���ن حال،»ویلیام برنز«، قائم مقام 
سابق وزیر خارجه آمریکا در سخنانی ، 
جنگ یم���ن را نه تنها یک »فاجعه 
انسانی«، بلکه »فاجعه ای راهبردی« برای 
عربستان سعودی خواند. در تحوالت 
میدانی نی���ز، نیروهای یمنی مواضع 
ارتش سعودی در استان های »عسیر« 
و »نجران« عربستان را هدف حمالت 
سنگین توپخانه ای خود قرار دادند.
نیروهای یمنی همچنین با شلیک دو 
موشک بالستیک »زلزال ۱« ، مواضع 
مزدوران ائتالف س���عودی در شهر 

»حجه« را نیز در هم کوبیدند.

آمریکا، ترکیه را تهدید به اخراج از ناتو کرد
س���رویس خارجی: معاون رئیس جمهوری آمریکا  ضمن هشدار به ترکیه  
درباره خرید سامانه  اس- ۴۰۰ روسی، آنکارا را تهدید به  اخراج از سازمان ناتو 
کرد.»مایک پنس« به ترکیه در جریان سخنرانی های مربوط به هفتادمین سالگرد 
تأسیس ناتو هشدار داد که با خرید سامانه پدافند هوایی روسیه، جایگاه خود را 

در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به خطر می اندازد.
 وی گفت: ترکیه باید انتخاب کند؛ آیا می خواهد همچنان یک عضو مهم 
در موفق تری���ن پیمان نظامی تاریخ جهان باقی بماند یا با تصمیم های عاری از 
حس مسئولیت که اتحاد ما را زیر سوال می برد، ضمانت عضویت در این پیمان 

را به خطر بیاندازد؟
پنس  افزود: تصمیم ترکیه برای خرید س���امانه دفاع هوایی اس -۴۰۰ از 
روسیه که 2.5 میلیارد دالر هزینه در بر دارد، تهدید بزرگی برای ناتو و قدرت این 
پیمان است. در این حال، »فواد اوکتای« معاون رئیس جمهوری ترکیه در واکنش 
به سخنان  مایک پنس   در توئیتی نوشت: آمریکا باید یکی را انتخاب کند: آیا 
می خواهد هم پیمان ترکیه باقی بماند یا مایل است با حمایت از تروریست ها ، 
کاهش توان دفاعی آنکارا در برابر دشمنانش را در معرض خطر قرار دهد؟»مولود 
چاووش اوغلو«، وزیر امور خارجه ترکیه نیزبا بیان این که ترکیه با خرید سامانه 
موشکی اس-۴۰۰ از متحدان خود در ناتو فاصله نمی گیرد،گفت: اعمال فشار یک 
کشور برای خرید یا عدم خرید یک سامانه با روح اتحاد و همکاری همخوانی 
ندارد.چاووش اوغلو با تاکید بر این که ترکیه همچنان به قرارداد اس۴۰۰ با روسیه 
با وجود فشارهای دولت آمریکا پایبند بوده و این قرارداد نهایی شده است ،افزود: 
نمی توان آنکارا  را مجبور کرد بین غرب و روسیه یکی را انتخاب کند وما وارد 

چنین مسیری نخواهیم شد.
 از سویی،»الکس���اندر گروش���کو« معاون وزیر خارجه روسیه  با اشاره به  
تهدیدات آمریکا علیه ترکیه درباره خرید اس ۴۰۰ از مسکو،گفت: آمریکا از به 
کارگیری همه ابزارهای فشار بر همپیمانانش دریغ نمی کند و بنابر این، فشار واشنگتن  
علیه ترکیه برای ما عجیب نیست. در چنین شرایطی،روزنامه »جروزالم پست« 
ضمن استقبال از توقف فروش جنگنده های پیشرفته اف-35 به ترکیه، نوشت: با 

این کار برتری نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه حفظ می شود.

س���رویس خارجی: منبعی در نیروهای امنیتی 
عراق از حمله هوایی جنگنده های ارتش این کشور 
به مواضع و پناهگاه های عناصر باقیمانده داعش در 
جنوب اس���تان کرکوک و هالکت ۱۴ تن از آنان 

خبر داد.
این منبع امنیت���ی عراق گفت: جنگنده های 
نیروی هوایی ارتش توانستند ۱۴تن از عناصر داعش 
را که سیالب های اخیر آن ها را مجبور به خروج 
از النه هایشان در دره »قرحه« واقع در جنوب غربی 
»داق���وق« کرکوک کرده بود، به هالکت برس���انند. 
این منبع عراقی که نخواس���ت نامش فاش شود، 
اف���زود: جنگنده های عراقی در چند نوبت مواضع 
تروریس���ت های باقیمانده داعش را در این منطقه 
هدف قرار دادند. پایگاه خبری ش���بکه »سومریه« نیز 
نوشت: ارتش عراق به کمک شرایط جوی و سیالب 
به وجود آمده پس از بارندگی های ش���دید اخیر 
توانست شماری از اعضای این گروه تروریستی را 

در اط���راف کرکوک از پا درآورد. همزمان، نظامیان 
ارتش عراق نیز طی عملیاتی در نقاط مختلف شهر 
»موصل« در استان نینوا هشت عنصر تکفیری داعش 
را بازداشت کردند. منابع عراقی همچنین از بازداشت 
یکی از نزدیکان »ابوبکر البغدادی«، سرکرده داعش 
در منطقه »الرطبه« در استان االنبار خبر دادند.به گفته 
آنها،  نیروهای امنیتی عراق موفق به بازداشت یکی 
از نزدیکان ابوبکر البغدادی با نام »عبدمالجی عکیل « 
در منطقه »النخیب« از توابع منطقه »الرطبه« در استان 
االنبار شدند. در چنین شرایطی،آمریکا پایگاه نظامی 
جدی���دی را در منطقه »الرکبان« ، واقع در نزدیکی 
نوار مرزی عراق با اردن و س���وریه در غرب استان 
االنبار تاسیس کرد.مقامات پاریس اما اعالم کردند که 
نیروهای توپخانه ای ارتش این کشور ماموریت خود 
در عراق را به پایان رسانده اند و آماده بازگشت به 
فرانسه هستند. در همین حال، برخی رهبران جریان 
»صدر« به رهبری سید »مقتدا صدر« بار دیگر تاکید 

کردند که این جریان سیاسی به هیچ وجه از مواضع 
ثابت و اصولی خود مبنی بر ضرورت بیرون راندن 
نیروهای نظامی آمریکایی از عراق کوتاه نخواهد آمد. 
همزمان، سید »عمار حکیم«، رئیس »جریان حکمت 
ملی« عراق نیز در دیدار با کاردار س���فارت امریکا 
در بغ���داد  با بی فایده خواندن تحریم های خصمانه 
واشنگتن، بار دیگر بر مخالفت خود با این سیاست 

کینه توزانه تأکید کرد.
 در خب���ر دیگری، بزرگترین هیأت اقتصادی 
عربس���تان سعودی به همراه هفت وزیر طی سفر 
رسمی دو روزه وارد بغداد شد و مورد استقبال وزرا 
و مقام های ارش���د دولت عراق قرار گرفت.روزنامه 
س���عودی »ُعکاظ« نوش���ت : این هیأت بلند پایه 
متشکل از هفت وزیر، دهها نماینده از وزارت خانه ها 
و نهادهای دولتی و ش���رکت های خصوصی برای 
سفر رس���می دو روزه وارد بغداد، پایتخت عراق 

شده است.

س���رویس خارجی : روزنامه 
»گاردین« در گزارشی نوشت: تصاویر 
ماهواره ای نشان می دهد اولین نیروگاه 
اتمی عربستان سعودی احتماال تا پایان 
سال جاری میالدی به پایان می رسد.

روزنامه »گاردین« با اس���تناد به 
تصاویر ماهواره ای تازه منتشر شده در 
گزارشی نوشت : ساخت اولین نیروگاه 
اتمی عربستان سعودی تا چند ماه آینده 
به پایان می رس���د، آن هم در حالی 
ک���ه ریاض هنوز برای پذیرش مفاد 

پادمان های حفاظتی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اع���الم آمادگی نکرده 
است. بر اساس این گزارش، این رآکتور 
اتمی در شهرک دانش و فناوری »ملک 
عبدالعزیز« در حومه ریاض واقع شده 
و به گفته »رابرت کلی« مدیر پیشین 
بازرسی های هسته ای آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، یک رآکتور 3۰کیلو واتی 
است که فاصله چندانی تا تکمیل شدن 
ندارد.به نوشته گاردین، کار طراحی 
این رآکتور را یک شرکت آرژانتینی 

به نام »اینَوپ اس ای« بر عهده داشته 
است. در چنین شرایطی،منابع عربستانی 
از بازداش���ت شمار دیگری از فعاالن 
این کشور خبر دادند.به گفته این منابع،  
رژیم سعودی در ادامه هدف قرار دادن 
حامیان حقوق زن و اشخاصی که با 
فعاالن بازداشت شده مرتبط هستند ، 

هشت نفر را دستگیر کرد.
در خبر دیگری، پادشاه عربستان 
در سفری غیرمنتظره و کوتاه به »منامه«، 

با همتای بحرینی خود دیدار کرد.

سرویس خارجی: دبیرکل سازمان 
مل���ل متحد تاکید کرد که بلندی های 
اش���غال شده جوالن به کشور سوریه 

تعلق دارد.
آنتونیو گوترش برخالف خواست 
دولت آمریکا، تاکید کرد که بلندی های 
اشغال ش���ده جوالن توسط اسرائیل 
به کش���ور سوریه تعلق دارد.گوترش 
گفت: س���ازمان ملل همچنان جوالن 
را بخش���ی از خاک سوریه می داند 
و این س���ازمان به ضرورت احترام 
به حاکمیت س���وریه بر سرزمین های 
خود از جمله بلندی های اشغال شده 
اصرار دارد.گفتنی اس���ت ترامپ اول 
فروردین م���اه در توئیتی اعالم کرد: 
Ó"اینک زمان آن فرا رس���یده که پس از 
52 س���ال، واش���نگتن به طور کامل 
حاکمیت اسراییل بر بلندی های جوالن 
وی چند  را به رس���میت بشناسد." 
روز بع���د با امضای فرمانی این اقدام 
را از س���وی خود رسمیت بخشید.

روس���یه، ایران، ترکیه، اتحادیه اروپا و 
بس���یاری دیگر از کشورهای جهان با 
موضع ترامپ مخالفت کرده اند.در این 
حال وزیر خارجه سوریه تأکید کرد، 
تصمیم آمریکا علیه جوالن تنها یک 
نتیجه دارد و این نتیجه، منزوی شدن 
آمریکاست. ولید المعلم بر وجود تمام 
احتماالت برای بازپس گیری جوالن از 
جمله گزینه نظامی تأکید کرد. المعلم 
گفت، حق ما در جوالن اشغال ش���ده،  
حقی ثابت اس���ت که با گذشت زمان 

از بی���ن نمی رود و هر وجب از تمام 
اراضی اشغال شده سوریه آزاد خواهد 
شد و همانطور که پیش تر گفتیم تمامی 
احتم���االت در این باره وجود دارد و 
گزینه نظامی نی���ز خارج از گزینه ها 

نیس���ت. در چنین شرایطی جمعی از 
سناتورها و قانونگذاران جمهوری خواه 
و دموک���رات کنگره ط���ی نامه ای از 
رئیس جمهور آمریکا درخواست کردند 
تا وعده اخیر خود در خصوص خروج 

نظامیان از سوریه و افغانستان را محقق 
سازد. »رند پال« سناتور جمهوری  خواه 
کنگره به منظور ترغیب »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا برای خروج از 
سوریه، با لیبرال دموکرات های مجلس 

نمایندگان آمریکا از جمله »الکساندریا 
اوکازیو کورتز« و »ایلهان عمر« نماینده 
مس���لمان کنگره وارد همکاری شده 
است.ترامپ 2۸آذرماه سال گذشته با 
اعالم اینکه مأموریت ادعایی نظامیان 

آمریکایی در شکست داعش به پایان 
رسیده از قصد خود برای خارج کردن 

آنها از خاک سوریه خبر داد.
خبر دیگر اینکه سخنگوی وزارت 
خارجه روس���یه تأکید کرد که مسأله 

برکناری بشار اسد دیگر مطرح نیست و 
همگان این صفحه را کامال بسته اند. ماریا 
زاخارووا گفت: بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه اکنون رئیس جمهوری کشوری 
دارای حاکمی���ت اس���ت و موضوع 

برکناری وی دیگر مطرح نیست و هیچ 
مذاکره ای در این باره صورت نمی گیرد 
و همگان صفحه برکناری بشار اسد را 
بسته  و این موضوع را کنار گذاشته اند. 
در رویدادی دیگر وزیر اطالع رسانی 
س���وریه اعالم کرد: همه باید بدانند 
که سوریه از موضوع باقیمانده جسد 
نظامی اس���رائیلی و جزئیات کشف و 
تحویل آن اطالعی ندارد. عماد ساره 
گفت: م���ا معتقدیم که عملیات پیدا 
کردن باقیمانده جسد زاخاری بومل، 
سرباز مفقود اسرائیلی بین اسرائیل و 
گروه های تروریستی در سوریه انجام 
ش���ده و ما هیچ گونه اطالعی درباره 
این موضوع و جزئیات پیدا ش���دن 
جسد و حتی تحویل آن نداریم. شایان 
ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی 
چهارش���نبه اعالم کرده بود این رژیم 
جس���د زاخاری بومل را که در زمان 
جنگ سلطان یعقوب میان نظامیان رژیم 
صهیونیستی و ارتش سوریه در سال 
۱9۸2در البقاع لبنان مفقود شده بود، پس 
گرفته است. روز پنجشنبه گذشته هم 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در مسکو گفت که 
نیروهای ارتش روس���یه با هماهنگی 
س���وری ها جسد زاخاری بومل را در 
سوریه پیدا کردند. روسیه باقیمانده جسد 
بومل را به رژیم صهیونیستی تحویل 
 داد و این رژیم جس���د این سرباز را 

دفن کرد.

س���رویس خارجی: همزمان با 
اعالم آماده باش به نظامیان ونزوئالیی، 
یک مقام ونزوئال گفت نیروهای روس 
ت���ا هر زمان که نیاز باش���د در این 
کشور می مانند و ممکن است نظامیان 
روس بیشتری هم به این کشور اعزام 

شوند .
معاون وزیر امور خارجه ونزوئال 
گفت احتمال دارد نیروهای روس���ی 
بیشتری وارد این کشور شوند. معاون 
وزیر  امور خارجه ونزوئال، ضمن رد 
نکردن احتمال ورود تعداد بیش���تری 
از نظامیان روسیه به این کشور، بیان 
داش���ت که نیروهای روسی تا هر 
زمان که نیاز باش���د می توانند در این 
کشور باقی بمانند. او گفت: گروهی از 
متخصصان نظامی در راستای توافقات 
و قراردادهای همکاری نظامی-فنی 
وارد ونزوئال شده اند. همزمان »نیکالس 
مادورو« رئیس جمهور ونزوئال با اعالم 
این که مخالفان قصد کشتن او را دارند 
به ارتش ونزوئال اعالم آماده باش داده 
اس���ت. در این ح���ال وزیر خارجه 
روس���یه ابراز اطمینان کرد که اوضاع 
ونزوئال به "سوریه دوم" تبدیل نخواهد 
ش���د و این تنها آمریکاست که سعی 

دارد از طری���ق نظامی و یک جانبه، 
نه تنها بحران ونزوئال، بلکه س���ایر 

مس���ائل جهانی را حل و فصل کند. 
س���رگئی الوروف تأکید کرد که این 
کشور با اعزام نیروهای ویژه نظامی به 

ونزوئال، در چارچوب توافقات مربوط 
به همکاری های نظامی- فنی دوجانبه 

اقدام کرده و اصالً قصد ندارد در این 
کش���ور "سوریه دوم" راه بیندازد. در 
چنین شرایطی وزیر خارجه ونزوئال 

با بیان اینکه کش���ورش در معرض 
توطئه ای مشابه سناریوی هشت سال 

اخیر در سوریه قرارگرفته است، گفت 
که ونزوئال از راهبردهای س���وریه در 
مقاومت مقابل امپریالیس���م استفاده 

می کن���د. »خورخه آریزا«، وزیر امور 
خارجه ونزوئال طی نطقی در دانشگاه 
دمشق با بیان اینکه در سفر به سوریه 
مورد محبت سرشار و حس همدردی 
عمیق س���وری ها  قرار گرفته است، 
گفت: ونزوئال از راهبردهای سوریه در 
دفاع و مقاومت در برابر توطئه هایی که 
همه ملت های ضد امپریالیسم در دنیا با 
آن روبرو هستند، استفاده کرده است. 
وی استقامت مردم سوریه و آمادگی آن 
برای ارائه همه آنچه در جهت حفاظت 
از حاکمیت، استقالل و تصمیم خود 
در اختیار دارد س���تود. آریزا بر تمایل 
کشورش برای جلوگیری از جنگ و 
دخال���ت نظامی در امور داخلی خود 
تاکید کرد و با اشاره به دعوت مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئال از مخالفان این 
کشور و ایاالت متحده برای گفت وگو 
و باز کردن کانال های ارتباطی، گفت: 
اما اپوزیس���یون به دنبال وقت کشی 
است و شاید به دلیل این است که از 
اربابانشان برای نشستن پای میز مذاکره 
اجازه نگرفتند.در این حال بنا به گفته 
نیکوالس مادورو تعداد نیروهای شبه 
نظامی ونزوئال باید از 2.۱ میلیون به 

3 میلیون نفر برسد.

 پاکستان از بیم حمالت احتمالی هند 
به حال آماده باش کامل درآمد

سرویس خارجی: سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان  اعالم کرد: اسالم آباد 
به رغم تالش برای تنش زدایی با دهلی نو، نگران احتمال هرگونه حادثه ناگوار و حمله  

از سوی هند بوده و به همین دلیل  به حالت آماده باش  کامل  درآمده است.
»محمد فیصل«  با اشاره  به احتمال ماجراجویی  یا حادثه ناگوار از  سوی  دهلی 
نو،گفت:پاکس���تان در برابر هند در وضعیت آ ماده باش قرار گرفته است.وی اظهار 
داشت : روابط پاکستان با هند در سخت ترین وضعیت قرار دارد اما  با این وجود 
اس���الم آ باد مصمم به برداش���تن گام هایی در مسیر تنش زدایی است.فیصل گفت: 
همانطور که نخست وزیر پاکستان نیز گفته است  اسالم آباد به رغم تالش برای 
تنش زدایی با هند، باید هر لحظه در حالت آماده باش باشد. در چنین شرایطی،دولت 
آمریکا پس از شمارش تعداد جنگنده های اف ۱6 پاکستان ادعای هند مبنی بر استفاده 
اسالم آباد از این جنگنده علیه دهلی نو و ساقط شدن یک فروند از آن را رد کرد.  
از سویی،»ملیحه لودهی« نماینده پاکستان در سازمان ملل اعالم کرد: سال ها است به 
تصمیم شورای امنیت سازمان ملل در قبال مساله کشمیر بی توجهی صورت می گیرد 
ولی این شورا هیچ اقدام خاصی انجام نمی دهد.وی گفت: شورای امنیت به تمامی 
کشورهای جهان تعلق دارد و نباید تصمیمات خود را بر اساس رضایت و منافع 

چند کشور خاص اتخاذ کند.

سرویس خارجی: بیش از ۱۰ هزار پلیس ضدشورش 
بریتانیا برای مقابله با آش����وب های احتمالی که ممکن است 
در خص����وص برگزیت بدون توافق به وجود آید، به حالت 

آماده باش درآمدند.
افسران ارشد انگلیس از آماده باش هزاران نیروی پلیس 
آموزش دیده ضدش����ورش برای مقابله با هرج و مرج های 
احتمال����ی در خصوص برگزیت بدون توافق خبر دادند. این 
در حالی اس����ت که مجلس عوام انگلیس در رأی گیری روز 
چهارشنبه گذشته، طرحی را به تصویب درآورد که بر اساس 
آن مانع از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق می شود. 
نیروهای پلیس انگلیس در حالی به حالت آماده باش درآمده اند 
که حدود دو هفته پیش، صدها هزار نفر از مخالفان خروج 

از اتحادیه اروپا، به خیابان های لندن آمده و خواستار برگزاری 
مجدد همه پرسی در خصوص برگزیت شدند. روزنامه انگلیسی 
»میرور« به نقل از افس����ران ارش����د بریتانیا گزارش کرد، در 
صورتیکه آشوب هایی در خصوص برگزیت بدون توافق رخ 
دهد، بیش از ۱۰هزار پلیس ضدشورش مستقر خواهند شد. 
طبق گفته این افسران پلیس، در صورت بروز هرج و مرج های 
خیابانی، تعداد زیادی از نیروهای پلیس ظرف 2۴ساعت در 
خیابان های پایتخت مستقر خواهند شد و در همان ساعت 
 اولیه، یک هزار پلیس مستقر می شوند. این درحالی است که 
ترزا می دیروز در نامه ای از رئیس ش����ورای اروپا خواست 
برگزیت را تا 3۰ژوئن به تاخیر بیندازد تا اینگونه به قانون گذاران 

اجازه دهد در مورد توافق خروج به اتفاق نظر برسند.

سازمان ملل: جوالن متعلق به سوریه است

احتمال اعزام نیروهای جدید از روسیه به ونزوئال قوت گرفت

تظاهرات مردم سوریه در اعتراض به اقدام آمریکا علیه جوالن
اهالی برخی شهرهای سوریه با شرکت در تظاهراتی 
بر هویت سوری جوالن تأکید کردند و تصمیم آمریکا را 
مخالف با قانون بین الملل خواندند. شرکت کنندگان با در 

دست گرفتن پالکاردهایی تأکید کردند، جوالن »سوری و 
اشغال شده« است و تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 

آمریکا در تضاد با ُعرف و قانون بین الملل است.

دیدار وزیر خارجه ونزوئال با بشار اسد در دمشق
»خورخه آرره آس���ا« وزیر خارجه ونزوئال که به 
سوریه سفر کرده با »بشار اسد« رئیس جمهور این کشور 
دیدار کرد. اسد در این دیدار اعالم کرد، سیاست برخی 
کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا در قبال اتفاقات 

ونزوئال و مداخله آشکار آن در امور داخلی این کشور، 
تحمیل محاصره و تحریم به شیوه ای تبدیل شده که این 
کشورها علیه کسانی که با سیاست هایشان همراه نیستند، 

استفاده می کنند.

هالکت ۱۴ داعشی در حمله هوایی عراق به مواضع تروریست ها در »کرکوک«

 مجلس نمایندگان آمریکا به پایان حمایت نظامی واشنگتن 
از ریاض در جنگ یمن رای داد

گاردین: ساخت اولین نیروگاه هسته ای عربستان رو به پایان است

 آماده باش ۱0هزار پلیس ضدشورش انگلیسی 
در آستانه تعویق اجرای برگزیت

آمریکا تحریم علیه چین را در دستور کار قرار داد
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رئیس جمهوري در دیدار مسئوالن نظام، سفرای کشورهای 
اسالمی و اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقالب به مناسبت عید 
سعید مبعث، تصریح کرد: بعثت پیامبرعظیم الشأن اسالم)ص(، رستاخیز 
تاریخ و انسان بود و این جنبش، بسیج و حرکت در سراسر جهان، 
نه تنها آیینی نو و کامل شده از ادیان گذشته را عرضه کرد؛ بلکه در 

سایه این بعثت، تمدنی بزرگ بنیانگذاری شد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی اظهارداشت: با 
بعثت پیامبر)ص(، توحش حاکم بر جهان آن روز جای خود را به 
تمدنی عظیم داد و علم، اخالق، وفای به عهد، برادری، حکمت،عدالت 

و رحمت،جایگزین خشونت، جنگ، خونریزی و کینه شد.
وي با بیان این که »بعثث پیامبر آنچنان اقوام مدینه را به مکه و 
مکه را به مدینه و طائف نزدیک کرد که امتی واحده تشکیل شد«، 
افزود: پیامبر )ص( توانست امتی عظیم و توانمندی بزرگی را برای 
انسان ها به ارمغان آورد و وظیفه بزرگ امروز همه ما دعوت به راه 
خدا، صراط مستقیم و مسیر حق است نه این که به مسیر حزب، 

جناح و قبیله خود دعوت کنیم.
 رئیس جمهوري اظهارداشت: راهی که پیامبر برای دعوت مردم 
برگزید مسیر حکمت، خردورزی، استدالل و منطق بود و هرگز با 

زور و تحکم مردم را به سمت دین خدا دعوت نمی کرد.
روحاني ادامه داد: پیامبر اسالم)ص( مردم را در کمال آزادی و 
آگاهی دعوت می کرد و این گونه مومنین آماده ایستادگی و فداکاری 

در راهی بودند که خودشان برگزیده بودند.
وي با بیان این که پند و موعظه پیامبر اسالم)ص( حسنه بود 
و هیچ گاه برای تضعیف و به رخ کشیدن خود به طرف مقابل و 
تخریب جمع یا گروهی نبود، گفت: امروز نیازمند پند و اندرز حسنه 
هستیم که چه بسیار پندها که در ظاهر موعظه و در باطن تخریب 

و در مسیر تفرقه است.
رئیس جمهوري با تاکید بر این که امر به معروف باید با 
 شیوه نیکو وحسنه باشد، اظهار داشت: باید با نیکوترین، زیباترین، 

منطقی ترین و دلسوزانه ترین شیوه با طرف مقابل سخن بگوییم.
  روحانی با اشاره به این که پیامبر اسالم)ص( جز ستمگران 
با همه اهل کتاب با محبت سخن می گفتند، ادامه داد: امروز بیش از 
دیروز نیازمند به درس آموزی از مدرسه نبوت هستیم، چراکه او راه 

حق و مسیر هدایت را به ما می آموزد.
وي تاکید کرد: ملت ایران در طول 40 سال گذشته و دوران 
نهضت اسالمی هرچه داشت از تبعیت و درس آموزی از سیره پیامبر 

اسالم )ص( بوده است.
 رئیس جمهوري با بیان این که ملت بزرگ ایران در یکسال 
گذشته در سه امتحان بزرگ در سایه تبعیت از سیره پیامبر پیروز میدان 
بوده است، گفت: آن روز که دشمنان ملت ایران و همه آزادیخواهان 
جهان، تحریم ظالمانه را بر مردم ما تحمیل کردند، این مردم استوار 
در برابر آنها ایستادند و گرچه سختی کشیدند اما سر فرود نیاوردند 

و در برابر دشمن تسلیم نشدند.
روحاني افزود: ملت ایران امروز هم که با مشکل سیل و سیالب 
مواجه شدند با همدلی، وحدت، کمک و یاری هم توانستند برگ 

زرینی را در تاریخ همدلی و هماهنگی خود بیافرینند.
 وي درگیر شدن 25 استان با مشکل سیل و ایجاد حالت فوق العاده
 در همه استان ها را در کشور کم سابقه دانست و اظهار داشت: در قدم 
اول، صبر، ایستادگی، بزرگواری و تحمل مردم و یاری به یکدیگر و 
در قدم دوم در کنار مردم همه نظام، دولت، نیروهای مسلح، گروه ها 

و سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد، به یاری مردم آمدند.
رئیس جمهوري تاکید کرد: روسیاهان کسانی بودند که می خواستند 
از سیل در میان مردم تفرقه ایجاد کنند، اما نتوانستند؛ روسیاهان 
کسانی بودند که اجازه ندادند ایرانیان خارج از کشور به مردم خود 
 کمک برسانند و حتی اجازه ندادند که این کمک ها به حساب های 
هالل احمر واریز شود؛ روسیاهان کسانی هستند که نتوانستند چنین 

حوادثی را تاکنون در خود آمریکا کنترل کنند.
 روحانی افزود: مطمئنا دشمنان ملت ایران خواهند دید که دولت، 
مردم و نیروهای مسلح و همه ارکان نظام در کنار هم به کوری چشم 

آنها، ویرانی ها و خرابی ها را خواهند ساخت.
وي ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه دشمنان در منطقه 
و علیه مسلمانان را پیروزی دیگر مردم در یکسال گذشته دانست 
و خاطرنشان کرد: همگان دیدند که در برابر قدس چه ظلم هایی 
روا داشته شد و اخیراً هم آمریکایی ها سرزمین تجاوز شده را به 

رژیمی غاصب هدیه می کنند.

 رئیس جمهوري ادامه داد: نه قدس شریف پایگاه متجاوزان 
می شود، نه جوالن از سوریه عزیز جدا خواهد شد و نه دشمنان 
توان آن را دارند که ملت ایران را در برابر سرطان منطقه و رژیم 

صهیونیستی تسلیم کنند.
روحاني اظهار داشت: ملت ایران در سایه اسالم رحمانی و تبعیت 

از پیامبر اسالم)ص( قطعا از مشکالت عبور خواهد کرد.
وي با تقدیر از هدایت ها و دستورات بموقع رهبر معظم انقالب 
در حوادث اخیر، اظهار امیدواری کرد همه مسئوالن بتوانند با تالش 

گسترده عامالن به وظیفه در برابر ملت ایران باشند.
 بررسی عملکرد سال گذشته و برنامه های سال جدید 9 وزارتخانه  
 روحانی روز  دهم فروردین هم در جلساتی جداگانه، عملکرد 
سال ۱۳۹۷ وزارتخانه های امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به همراه برنامه های آینده این وزارتخانه ها در سال ۹۸ 
را بررسی کرد.رئیس جمهوري با قدردانی از تالش های مستمر پنج 
وزیر کابینه در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تاکید کرد که 
با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ هجری شمسی از سوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی به عنوان سال »رونق تولید«، باید تالش همگان به ویژه 
در دولت بر تحقق این شعار با محوریت تولید بیشتر، با کمیت باالتر 

و کیفیت بهتر، متمرکز شود.
در این جلسات که جداگانه و با حضور هر یک از وزیران 
این 5پنج وزارتخانه و رئیس جمهوري تشکیل شد، وزرا به تشریح 
دستاوردها و برنامه های اجرا شده در سال ۹۷ در حوزه عملیاتی تحت 

مدیریت وزارتخانه خود، نیازها و برنامه های سال جاری پرداختند.
رئیس جمهوري پس از بررسی گزارش ها، با قدردانی از تالش ها 
و زحمات آقایان دکتر محمد جواد ظریف، محمد شریعتمداری، 
دکتر سعید نمکی، مهندس محمد اسالمی و دکتر سید عباس صالحی، 
رهنمودها و نکات ضروری را برای بهبود روند اجرای برنامه های سال 

جاری این وزارتخانه ها ارائه کرد.
  روحانی تاکید کرد که »همه دستگاه های دولتی که مستقیم یا 
غیر مستقیم در موضوع تولید نقش دارند، باید در جهت رونق تولید 

ملی حرکت و کمک کنند.«
 بر اساس این گزارش،گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ وزارتخانه های 
اطالعات، اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطالعات 
به همراه برنامه های آینده این وزارتخانه ها در سال ۹۸، در جلساتی 

جداگانه و با حضور رئیس جمهوري بررسی شد.
در این جلسات که عصر سه شنبه)ششم فروردین( با حضور 
معاون اول رئیس جمهوري و هر یک از وزیران این چهار وزارتخانه 
و به ریاست رئیس جمهوري تشکیل شد؛ وزرای یاد شده به تشریح 
دستاوردها و برنامه های اجرا شده در سال ۹۷ در حوزه عملیاتی تحت 

مدیریت وزارتخانه خود و برنامه های سال جاری پرداختند.
رئیس جمهوري هم در این جلسات پس از استماع گزارش ها، 
با قدردانی از تالش ها و زحمات حجت االسالم و المسلمین سید 
محمود علوی وزیر اطالعات، دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصادی 
 و دارایی، آقای سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری و مهندس 
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، رهنمودها 
و نکات ضروری را برای بهبود روند اجرای برنامه های سال جاری 

این وزارتخانه ها ارائه کرد.
جلوگی��ری از  کمک های بین المللی به آس��یب دیدگان، 

 جنایت بی سابقه  
 رئیس جمهوري با بیان این که سیالب اخیر که 24 استان کشور 
را درگیر کرد در ۱00 سال اخیر بی سابقه بوده است، گفت: مردم ، 
مسئوالن و مدیران کشور، نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج و 
نیروی انتظامی و همچنین نیروهای امدادی با حضور و تالش های خود 
درصحنه امداد و کمک رسانی، کار بزرگ و ارزشمندی انجام دادند.
 روحانی همزمان با عید سعید مبعث در دیدار جمعی از وزرا، 
مدیران دستگاه های اجرایی، مسئوالن و برخی از نمایندگان مجلس 
ش����ورای اسالمی با بیان این که در مرحله دوم بارش ها در روزهای 
گذش����ته، سازمان هواشناسی با پیش بینی ها و هشدارهای خود به 
آمادگی برای مقابله با سیالب کمک زیادی کرد، افزود: باید با استفاده 
از فناوری باالتر و پیشرفته، پیش بینی های دقیق تری از وضع بارش ها 
انجام داد و دقیقتر درمورد وقوع زمان و مکان بارش و س����یالب 

اطالع رسانی شود.
وي ب����ا بی����ان این که مردم با حضور خود در صحنه عالوه بر 
امدادرسانی به آسیب دیدگان، با استفاده از تلفن های همراه خود با 

ارسال عکس و فیلم به اطالع رسانی سریع کمک کردند، افزود: صدا 
و س����یما هم با اطالع رس����انی به موقع و هشدارهای الزم به کاهش 

تالف ناشی از سیالب کمک کرد.
 رئیس جمهوري با قدردانی از زحمات همه مدیران کش����ور 
اعم از وزرا، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دیگر مسئوالن که با 
بحران سیل درگیر بودند، گفت: برای مقابله با سیل و کمک رسانی 
به مردم، انصافاً همه پای کار بودند و به صورت ش����بانه روزی در 

چند روز گذشته پای میز خدمت حضور داشتند و به خدمت رسانی 
مشغول بوده اند.

روحاني ادامه داد: نیروهای امدادی هم واقعا فداکاری کردند و 
در شرایط نامساعد جوی توام با خطر پذیری باال، پرواز بالگردهای 
امدادی برای کمک به سیلزدگان انجام شد که بسیار ارزشمند بود و 

جای قدردانی دارد.
رئیس جمهوري با بیان این که این س����یل گس����ترده، عالوه بر 
مش����کالت و سختی ها، دو دستاورد مادی و معنوی برای کشور به 
همراه داشته است، گفت: پر شدن سدهای خالی، زنده شدن تاالب ها 
و پرآب شدن رودخانه ها و دریاچه ها از دستاوردهای مادی بارش های 
اخیر بود که می تواند شرایط خوبی برای کشاورزی، تامین آب و برق 

کشور در سال جاری ایجاد کند.
 روحانی حضور معنا دار مردم در کمک رسانی به آسیب دیدگان 
و تالش خالصانه همه نیروهای مسئول برای رفع مشکالت ناشی از 
سیل و امداد رسانی را دستاورد معنوی و ارزشمند سیالب های اخیر 
بیان کرد و افزود: متاس����فانه این حادثه خسارت های زیادی به مردم 
استان های درگیر سیل وارد کرد و تعدادی از هموطنان عزیز ما جان 
 خود را از دست دادند، از جمله در سیل شهر شیراز که از سخت ترین

 لحظه ها برای همه ما در این ایام بود.
وي در ادامه س����خنان خود با اشاره به کمک و امداد رسانی به 
آس����یب دیدگان و مردم سیلزده از سوی نیروهای پرتالش سازمان 
هالل احمر کشور، گفت: این که از ورود کمک های خارجی به ایران 
جلوگیری می کنند و هالل احمر ما در این شرایط سخت نمی تواند 
 کمک های ارس����الی از دیگر کش����ورها را دریافت کند، یک جنایت 

بی سابقه است.
  رئیس جمهوري خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه و نهادهای 
حقوقی کشور باید این موضوع را به صورت قانونی پیگیری کنند که 
چرا حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور هم نمی توانند در چنین مواقعی، 

کمک های خود را به هموطنانشان به ایران ارسال کنند.
روحاني بار دیگر تاکید کرد که دولت با همه توان درخدمت 
آس����یب دیدگان و خس����ارت دیدگان سیل است و برای جبران این 

خسارت ها همه تالش خود را انجام خواهد داد.
وي در بخش دیگری از سخنان خود، تخریب محیط زیست، از 
 بین بردن جنگل ها، تصرف حریم رودخانه ها و انجام ساخت و سازهای
 غیر مجاز درآن را از جمله عوامل جاری شدن سیالب در شهرهای 
مختلف بیان کرد و گفت: فرصت بسیار خوبی برای وزارت کشور، 
شهرداری ها و همین طور قوه قضائیه ایجاد شده است که با چنین 
تخلفاتی و غصب های انجام شده برخورد کنند و مانع از انجام چنین 

کارهایی شوند.
اقدامات دولت و دس��تگاه هاي اجرایي براي مقابله با س��یل 

در استان ها
 رئیس جمهوري، وحدت و تالش خستگی ناپذیر ملت، مدیران، 
نیروهای مسلح و امدادگران در همه حوزه های امدادرسانی در شهرهای 
سیلزده را نمایش همبستگی ملت و قدرت ایران اسالمی دانست و با 
قدردانی از همه یاری دهندگان مردم سیلزده، تصریح کرد: در مدیریت 

بحران، حفظ سالمتی مردم مهمترین اصل است و خدمت فداکارانه به 
مردم سیلزده، بی تردید افتخاری بزرگ و قابل ستایش است.

 حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوازدهم 
فروردین در گفتگوی مجدد تلفنی با معاون اول رئیس جمهوري، 
وزیر کشور و استانداران سراسر کشور، ضمن تشکر از تالش بی وقفه 
استانداران و فرمانداران به عنوان روسای ستادهای مدیریت بحران برای 
کاستن از مشکالت مردم سیلزده، اظهارداشت: تمام امکانات و تجهیزات 
دولتی و عمومی باید برای مدیریت نهایی سیالب ها و تا اطمینان کامل 

به سالمت مردم در نقاط مختلف کشور اختصاص یابد.
وي پس از استماع گزارش وزیر کشور، به وی دستور داد در 
صورت نیاز از تمام امکانات موجود در استان های همجوار برای کمک 
به هموطنان در معرض سیل در مناطق مختلف کشور استفاده شود.

رئیس جمهوري در گفتگو با استانداران سراسر کشور؛ ضمن 
ابراز رضایت از اقدامات انجام شده، تاکید کرد: با توجه به تداوم روند 
بارندگی ها ضروری است میزان آب و وضع سدهای منطقه، با دقت و 
حساسیت بیشتری مدیریت شود که خسارتی ایجاد نشود وخسارت 

احتمالی هم به حداقل برسد.
روحاني با توجه به گزارش های دریافتی از هر استان، مطالب و 
دستورهای الزم و مربوط به مدیریت سیالب در مناطق مختلف را 
صادر کرد.وي اظهارداشت: سیالب های اخیر به رغم برخی سختی ها، 
یک وحدت و انسجام فوق العاده ای میان ملت ما بوجود آورده است 
که باید آن را پاس بداریم و ضروری است با یاری هم تهدیدها را 

به فرصت تبدیل کنیم.
اختصاص تمام امکانات دولتی و عمومی برای مدیریت نهایی 

سیالب ها
 رئیس جمهوري بر اختصاص تمام امکانات و تجهیزات دولتی 
و عمومی برای مدیریت نهایی سیالب ها و تا اطمینان کامل به سالمت 

مردم در نقاط مختلف کشور تاکید کرد.
  روحانی شامگاه دوازدهم فروردین و در گفتگوی تلفنی با وزیر 
کشور و همچنین تماس تلفنی با استانداران استان های غرب و جنوب 
کشور، آخرین گزارش ها از بارش ها، آبگرفتگی و وقوع سیالب در 

استان های مختلف را بررسی کرد.
وي پس از اخذ گزارش وزیر کش����ور و استانداران استان های 
غرب و جنوب کش����ور، از تالش مجدانه اس����تانداران و فرمانداران 
سراسر کشور به عنوان روسای ستادهای بحران مدیریت و همچنین 
سایر دستگاه های اجرایی شامل نیروهای امدادی، سپاه، ارتش، بسیج، 
نیروی انتظامی و تشکل های جهادی و مردمی که با هماهنگی مشغول 

خدمت شبانه روزی به هموطنان هستند، تقدیر کرد.

 رئیس جمهوري در این گفتگوهای تلفنی همچنین به کارگیری 
همه ظرفیت های فنی و رسانه ای را برای اطالع رسانی دقیق و  به هنگام 
در باره کانون های بارش و نقاط احتمالی آبگرفتگی و سیالب، به ویژه 

در نقاط پایین دست سدها و حاشیه رودخانه ها ضروری دانست.
موافقت با اعطای کمک بالعوض و تس��هیالت بانکی به 

آسیب دیدگان از سیل
در جلسه روز یکشنبه)۱۱ فروردین( هیات وزیران که به ریاست 
رئیس جمهوري برگزار شد، گزارش دستگاه های اجرایی مسئول و 
بازدید های میدانی و مشاهدات اعضای دولت از حضور در مناطق 
سیلزده یا در معرض بارندگی های شدید و گفتگوی آنان با مردم و 

مسئوالن محلی ارائه شد.
هیات وزیران ضمن تشکر از مشارکت های گسترده ملی در کمک 

به هموطنان، بر استمرار کمک ها و مراقبت ها تأکید کرد.
در ادامه جلسه، آخرین ارزیابی های وزارت کشور و سازمان برنامه 
و بودجه از خسارات وارده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و 
لوازم زندگی، باغ ها و مزارع کشاورزی و واحدهای صنفی و صنعتی، 
تأسیسات زیربنایی و خدماتی در استان های سیلزده به استحضار هیات 
وزیران رسید و با اعطای کمک بالعوض و تسهیالت بانکی به آسیب 
دیدگان موافقت شد. اعطای این کمک ها با تکمیل ارزیابی های میدانی 

ادامه خواهد یافت.
در ادامه، تعدادی از پیش����نهادهای دستگاه های اجرایی پس از 

بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
 میلیارده��ا ی��ورو پروژه امس��ال در اس��تان خوزس��تان 

به بهره برداری می رسد
رئیس جمهوري، خوزستان را سرزمین مقدس جهاد و شهیدان 
خواند و با تاکید بر این که در سال ۹۸ میلیاردها دالر پروژه در استان 
خوزس����تان به بهره برداری می رسد، اظهارداشت: احیای حدود ۳00 
هزار هکتار اراضی کش����اورزی در خوزستان، هدیه دولت به مردم 
منطقه اس����ت و فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری آبیاری نوین این 

استان هم اجرایی خواهد شد.
  روحانی روز جمعه )۹ فروردین( در شورای هماهنگی مدیریت 
بحران استان خوزستان، با قدردانی از  مدیران شبکه های آب و برق 
برای تامین نیازهای مردم،گفت: حفظ سالمتی مردم مهمترین اصل در 
مدیریت بحران است و دولت موظف به جبران خسارت کشاورزانی 

است که هنگام سیل آب سدها در آنجا رها می شود.
وي با بیان این که استان خوزستان فراز و نشیب های فراوانی از 
اول انقالب تا به امروز دیده است، اما در برابر همه رخدادها، مردم 
دالور، عزیز و خونگرم استان، مقاومت کرده اند و انواع توطئه ها و 
خطرات را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، گفت: امروز هم مردم با 
همکاری مسئوالن اجرایی استان، نمایندگان مجلس، علما، دانشگاهیان 

و متخصصان، از مشکالت عبور خواهند کرد.
وي با بیان این که در سیل های اخیر آمریکا و ژاپن، صدها نفر 
کشته و میلیاردها دالر خسارت وارد شد، خاطر نشان کرد: این که 
کسی فکر کند کشور ما در مقطعی قرار خواهد گرفت که اصالً سیل 
 نداشته باشیم، یا هیچ خسارتی نبینیم، شدنی نیست، اما تالش همه 
ما باید به حداقل رساندن خسارت های ناشی از سیل های احتمالی 

باشد.
رئیس جمهوري در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر 
این که دولت یازدهم و دوازدهم توجه ویژه ای به خوزستان داشته 
است، به طرح مهم آبیاری نوین 550 هزار هکتاری اراضی کشاورزی 
خوزستان اشاره کرد و گفت: امروز مرحله اول این طرح که 2۹5 هزار 
هکتار را شامل می شود آغاز و یک فاز آن هم افتتاح شد و تالش 

خواهیم کرد که مرحله دوم آن هم عملیاتی شود.
وي با بیان این که این طرح ۱۷- ۱۸ سال  برجا مانده بود، گفت: 
دولت یازدهم و دوازدهم با تمام توان به میدان آمد و وزارتخانه های 
نیرو و جهاد کشاورزی کار بزرگی انجام دادند و همچنین طرح های 
مهم دیگری با صرف هزینه های چند میلیارد یورویی برای ماه های آینده 
استان در مرحله بهره برداری و افتتاح قرار دارد و معنای این اقدامات 
این است که همه ما تالش می کنیم برای استان بزرگی مثل خوزستان 

که مقدس هم هست، کارهای ارزشمند و بزرگی انجام دهیم.
 رئیس جمهوري با بیان این که خون مقدس ترین انسان های ما 
در زمین ها و آب های سرزمین خوزستان ریخته شده است، گفت: این 
استان برای ما مقدس است و بسیاری از همین رودخانه ها و زمین ها 
با خون عزیزان ما که در علمیات های مختلف والفجر و کربال به زمین 

ریخته شد، عجین شده است.

روحاني در ادامه س����خنان خود در مورد اقدامات و کارهای 
انجام شده برای استان خوزستان به سفر اخیر خود به کشور عراق 
و گفتگو با مقامات این کشور اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از 
بحث هایی که با مسئوالن عراقی داشتیم به استان خوزستان مربوط 
می شد. الیروبی اروندرود و احیاء این رودخانه و آبادانی خرمشهر، 
آبادان و بصره، سال ها مطرح بوده است و بعد از گذشت ۳0 سال 
از جنگ تحمیلی توفیق بزرگی حاصل شد که در این سفر در مورد 

الیروبی اروندرود به توافق رسیدیم.
 وي همچنین به گفتگوی تلفنی روزهای اخیر خود با نخست وزیر
 عراق اشاره کرد و گفت: در این مکالمه تلفنی در اجرای کامل توافق ها 

از سوی نخست وزیر عراق تأکید شد. 
رایگان ش����دن ویزای س����فر به دو کشور، الیروبی اروندرود و 
همچنین موضوع سیل در استان خوزستان از جمله محورهای این 
گفتگوی تلفنی بود و همچنین راه آهن شلمچه و بصره هم از جمله 
توافق هاي ایران و عراق است که اجرای آن برای مردم و زائران دو 

کشور بسیار مهم است.
وي با تأکید بر این که پایداری سد یک اصل مهم است و حفظ 
جان مردم هم از اهمیت باالیی برخوردار است، اظهار داشت: دولت 
موظف به جبران خسارت های ناشی از سیل در استان است و من 
همین جا به مردم عزیز استان می گویم هر جا که الزم است آب سدها 
رها شود و از این رهاسازی خسارتی به کشاورزان وارد می شود، این 

خسارت را دولت تأمین خواهد کرد.
  رئیس جمهوري همچنین از کشاورزان خوزستانی که به خاطر 
جان مردم فداکاری و همکاری می کنند، تشکر کرد و گفت: دولت 
حتماً خسارت ها را جبران خواهد کرد، همان طوری که در شمال 
کشور به مردم قول دادیم که خسارت ناشی از سیل را جبران می کنیم 
در اینجا هم به کشاورزان عزیز استان قول می دهم که خسارت احتمالی 

ناشی از رهاسازی آب سدها را جبران خواهیم کرد.
رئیس جمهوري در بخش پایانی سخنان خود در جلسه شورای 
هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان گفت: سال ۹۸ هم مانند 
۹۷ در تحریم و سختی قرار داریم؛ سال گذشته مردم با فداکاری و 
مقاومت سختی ها را پشت سر گذاشتند، امسال هم تالش خواهیم کرد 

که با کمک یکدیگر مشکالت را پشت سر بگذاریم.
 روحانی با بیان این که در مقابله با دشمنان موفقیت های سیاسی 
و حقوقی فراوانی در سال گذشته کسب کردیم، گفت: ما دو بار در 
دادگاه الهه در زمینه صالحیت دادگاه در مقابل آمریکا موفق شدیم، 
اخیراً هم در دادگاه لوکزامبورگ در باره بلوکه شدن یک میلیارد و 
۷00 میلیون دالر دارایی های بانک مرکزی از س����وی آمریکا به یک 

موفقیت بزرگ حقوقی دست یافتیم. 
بحمداهلل از آغاز دور جدید تحریم ها، در همه مراکز و مجامع 
بین المللی در زمینه سیاسی، حقوقی و افکار عمومی در برابر آمریکا 
پیروز بودیم و در زمینه اقتصادی هم که با مشکالتی مواجه هستیم، 

باید با یکپارچگی، اتحاد و وحدت، دشمن را شکست دهیم.
وي تأکید کرد: آمریکایی ها هر روز یک مقررات بین المللی را 
زیر پا می گذارند، در مورد قدس مقررات بین المللی را زیر پا گذاشتند، 
در مورد جوالن هم همین  کار را کردند، زیرا اینها ضد قانون هستند 
و غیرمسالمت آمیز و برخالف مقررات بین المللی عمل می کنند. گروه 
 نژاد پرست، قانون شکن و جنگ طلبی بر کاخ سفید مسلط شده اند.
 ان ش����اء اهلل با مقاومت و ایس����تادگی در برابر دشمنان پیروز خواهیم 
شد. همه مسئولین در سراسر کشور این روزها در تالش و حرکت 
هس����تند و همچون روزهای مقاومت در جنگ تحمیلی با فداکاری 

کار می کنند.
 روحانی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با سعی 
و تالش مس����ئوالن در روزهای آینده در اس����تان با مشکلی مواجه 

نشویم.
مصمم به تکمیل پروژه آبیاری نوین550 هزار هکتار از اراضی 

کشاورزی خوزستان هستیم
رئیس جمهوري در ادامه این س����فر پس از آغاز بهره برداری 
مرحله اول پروژه آبیاری نوین550 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
خوزس����تان، در جمع کشاورزان اراضی ابوفاضل در منطقه سالمات 
شهرستان باوی اهواز، گفت: از این که اجرای این طرح بزرگ باعث 
بهبود وضع کشاورزان منطقه و همچنین افزایش تولید محصوالت 
کشاورزی شده و این طرح خوشحالی و رضایت مردم استان را به 

همراه داشته است، بسیار خرسندم.
بقیه در صفحه 2۳

رئیس جمهوري با بیان این که اساس 
نابسامانی ها و مشکالت، از سوی بدخواهان و از 
بیرون مرزها است، گفت: سال جدید، سال مهار 
تورم، متعادل کردن قیمت ارز و سال دوستی 

بیشتر با همه همسایگانمان است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی در پیام نوروزی به مناسبت حلول 
سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، با ارائه فهرستی از 
کامیابی های سال گذشته و ناکامی ها و مشکالتی 
که مردم با آن مواجه بودند، سال جدید را 
سال تصمیم گیری های نو، انسجام ملی و تالش 
مضاعف خواند و تاکید کرد: تردید نکنید با تالش 
مضاعف، به پیروزی می رسیم و از مشکالت 

عبور خواهیم کرد.
وي با بیان این که” اساس نابسامانی ها و 
مشکالت ما، از سوی بدخواهان، از بیرون مرز 
ایران وارد سرزمین ما شده است”، اظهارداشت: 
امروز میدان نبردی است که آحاد مردم در این 
میدان باید حضور داشته باشند و غیبت حتی یک 

نفر هم می تواند خسارتبار باشد.
رئیس جمهوري سال جدید را سال مهار 
تورم، متعادل کردن قیمت ارز و سال دوستی 
بیشتر با همه همسایگان برشمرد و تصریح کرد: 
دولت برنامه های جدید خودش را در اوایل سال 

نو اعالم خواهد کرد.
متن کامل پیام نوروزی دکتر روحانی به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد هلل والصاله علی رسول اهلل وعلی 
آله وصحبه

السالم علیک یا امین اهلل فی ارضه و حجته 
علی عباده السالم علیک یا امیرالمؤمنین

با سالم، درود، تحیت و شادباش به مردم 
فهیم سراسر کشور، ایرانیان خارج از کشور و همه 
ملت های همسایه ای که نوروز را گرامی می دارند؛ 
به ویژه به خانواده های عزیز شهدا، جانبازان عزیز 
و آزادگان و آنهایی که در این لحظه به جای این 
که کنار خانواده خود باشند، محل خدمت خود 
به کشور را - که در واقع آنجا عبادتگاه خواهد 

بود- انتخاب کرده اند.
نوروز به معنای سرسبزی، طراوت و 
بازگشت از روزهای سخت زمستان و ورود به 
فضای بهار و اعتدال است. نوروز بازگشت به 

اخالق و فضیلت، صله ارحام، دیدار با یکدیگر، 
دور کردن کینه از دل ها و محبت و عشق به 
یکد یگر است؛ یاری مستمندان و پایان دادن به 
اختالفات بین برادران دینی و همچنین اقوام و 

خویشاوندان.
سال ۱۳۹۸، آغازش با نام امیرالمؤمنین )ع( 
و ایام والدت آن بزرگوار و پایانش نیز با والدت 
آن حضرت قرین خواهد بود. امیرالمؤمنین نماد 
بزرگ حقیقت، عدالت، حریّت و رادمردی بود. 
او دسِت نوازش به سر یتیمان می کشید و یاور 
همه افرادِ نیازمنِد جامعه بود. زندگی او، درس و 
راهی است که موالی بزرگ ما به ما می آموزد 
و امیدوارم همه ما در این سال امیرالمؤمنین )ع( 
راه و مسیر و سیره او را بیش از گذشته پاس 

بداریم و اجرا و عمل کنیم.
معموالً در آغاز سال و نوروز یادی می شود 
از فهرست کامیابی های سال گذشته و ناکامی ها و 

مشکالتی که مردم با آن مواجه بودند.
سال گذشته، سال پیروزی بر تروریسم، 
سال پیروزی ملت ایران در مجامع بین المللی و 
در دادگاه بین المللی، سال ایستادگی ملت ایران 
و حماسه های باشکوهی چون 22 بهمن و سال 

صبر، مقاومت و ایستادگی ملت بود.
در عین حال از لحاظ معیشت، مردم با 
سختی های فراوانی مواجه بودند و همه تالش 
دولت و کارگزاران نظام، کاهش این سختی ها و 

مشکالت بوده است.
ایران ستیزان فکر می کردند ۱۳ آبان، روزی 
است که به همه اهداف خود می رسند و 22 بهمن 
را در ایران جشن پیروزی خود می گیرند. اما همه 
این روزها، روزهای ناکامی دشمن و پیروزی ملت 

شریف و بزرگ این سرزمین ما بود.
نکته ای که در این آغاز سال می خواهم 
خدمت شما اشاره کنم، این که همه ما باید 
دقیق شویم که ریشه مشکالت و نابسامانی ها 

از کجاست؟
اصل را فرع کردن و فرع را اصل کردن، 

بزرگترین اشتباه راهبردی در زندگی است.
اساس نابسامانی ها و مشکالت ما، از سوی 
بدخواهان، از بیرون مرز ایران وارد سرزمین ما 
شده است؛ البته مشکالت ساختاری که مربوط به 
سالیان گذشته است، حتی سال های قبل از انقالب، 
آن نیز تأثیرگذار خواهد بود. در سختی ها برای 
معیشت مردم، ضعف مدیریت هم در مواردی 

می تواند به افزایش این مشکل کمک کند؛ اما 
اصل را از یاد نبریم.

در میدان جنگ و نبرد، اگر دشمن را ندانیم 
کجاست و آتشی که می خواهیم بر سر دشمن 
بریزیم، بی هدف به کار ببریم؛ زمانی که دشمن 
روبروی ماست، اگر به راست یا چپ حمله 
کنیم، درحقیقت به نیروهای خودمان تلفات 

وارد کرده ایم.
همه ما باید احساس مسئولیت کنیم. این 
مسئولیت را به گردن این یا آن نیندازیم. ما در یک 
شرایطی هستیم که باید بار مسئولیت را بین خود 
تقسیم کنیم. دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح، 
دانشگاه ها، فرهیختگان، کشاورزان، کارگران، 
تولیدکنندگان، کسبه و همه اقشار مردم، همه در 
برابر این شرایط و این مشکالت باید احساس 
مسئولیت کنیم.این دوره، دوره جنگ نظامی نیست 
که بر گروهی واجب کفایی باشد؛ ارتش و سپاه 
و بسیج در میدان نبرد باشند و ما در پشت جبهه 
کمک کنیم؛ امروز میدان نبردی است که آحاد 
مردم در این میدان باید حضور داشته باشند؛ غیبت 

حتی یک نفر هم می تواند خسارتبار باشد.
آنچه دشمن می خواهد این که در برابر این 
مشکالت، ما رو در روی هم بایستیم، بین ما 
شکاف و تفرقه ایجاد کند و از آنچه عامل اصلی 

نابسامانی است، غافل شویم.
ممکن است کسی بپرسد که این تحریم ها 
و مشکالت تا کی ادامه دارد؟ من می خواهم 
به عرض ملت ایران برسانم که مشکالت از 
بدخواهان و عهدشکنان و از تازه به قدرت 
رسیدگان در واشنگتن آغاز شد، اما پایانش دست 
ماست. هر مقدار اتحاد ما بیشتر شود و دشمن 
بفهمد در این تحریم، ملت ما منسجم تر خواهد 
شد، زودتر به یأس و پشیمانی می رسد. هر مقدار 
دشمنان ما ببینند که ما در شرایط تحریم، تهدید 
را تبدیل به فرصت کردیم، اصالحات ساختاری 
را انجام دادیم، ساعات کار و دقت کارمان را 
افزایش دادیم، شرکت های دانش بنیان را توسعه 
دادیم و تولیدمان را گسترش دادیم، صادراتمان را 
اضافه کردیم، وقتی دشمن ببیند که او از تحریم 
ضرر می کند و ما نفع می بریم، آن روز، روز پایان 

تحریم خواهد بود.
دشمن فکر می کرد در این تحریم همه دنیا 
و متحدانش در کنار او می ایستند، اما دیدیم تمام 
کشورها به استثناء چند کشور در کنار ملت ایران 

ایستادند؛ تمام مجامع بین المللی از سازمان ملل تا 
شورای امنیت تا آژانس و تا دادگاه های بین المللی، 

همه و همه، حق را به ملت ایران دادند.
مردم عزیز ایران بزرگ!

ما آغازگر این شرایط نیستیم؛ ما ملت بزرگی 
هستیم که به عهد خود وفادار بودیم و پای عهد 
و پیمان مان ایستاده ایم. آنهایی که عهدشکنی 
کردند ماهیت خود را افشا کردند. آنها که دست 
به جنایت زدند، باید بدانند پایان این راه به نفع 

آنها نخواهد بود.
سال جدید، سال تصمیم گیری های نو است، 
سال انسجام بیشتر و تالش بیشتر است. کشاورزان 
عزیز ما که برای ما در سال گذشته افتخار آفریدند 
و در بسیاری از محصوالت، ما را خودکفا کردند؛ 
کارگران صنعت نفت و پاالیشگاه ها که ما را در 
انرژی خودکفا کردند؛ همه تالشگران در آب و 
برق و کشاورزی، راه و راه آهن، صنعت و معدن 
و در سایر قسمت ها که همه توان خود را به کار 
گرفتند؛ ما در برابر آنها تواضع می کنیم و خواهش 
و خواست ما در سال نو، تالش مضاعف است. 
تردید نکنید با تالش مضاعف، ما به پیروزی 
می رسیم و ما از مشکالت عبور خواهیم کرد.
دولت برنامه های جدید خودش را در اوایل سال 
جدید اعالم خواهد کرد. هدف ما آن است که 
کاالهای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم 
باشد. هدف ما این است که حقوق بگیران ثابت، در 
رنج و فشار کمتری باشند. هدف ما این است که 
رانت و فساد در جامعه برچیده شود. هدف ما این 
است که مدیران ما نسبت به زیردستان خودشان 
نظارت و مراقبت بیشتری داشته باشند. هدف ما 
این است که قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه 
در کنار هم و در برابر آنهایی که می خواهند از 
فضای تحریم به نفع شخصی خودشان استفاده 
کنند و سود ببرند، در برابر آنها باید بایستیم؛ آنها 

یک اقلیت ناچیزی هستند.
من در سالی که گذشت به ۱0 استان 
سفر کردم و در تمام ۱0 سفر استانی ام، نشاط، 
هوشیاری و آگاهی مردم، افتتاح صدها پروژه 
در یک روز در هر استان، تقریباً 4، 5 تا ۱0 
هزار میلیارد تومان طرح افتتاح شد و بیش از 
این مقدار، تفاهمنامه ها و توافقنامه ها امضاء شد. 
عمل استان ها، مسئولین و مردم، به معنای تالش 
و بی اثر کردن تحریم است، امضاء تفاهمنامه ها به 

معنای نشاط و امید به آینده است.

این راه را ادامه خواهیم داد. در سال جدید 
مردم را از لحاظ خدمات دولتی، در رفاه بیشتری 
قرار خواهیم داد و امیدوارم مردم بتوانند به بسیاری 
از خدمات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی، 
از طریق موبایل هوشمندی که در دست دارند، 
برسند. سال جدید، سال تولید، تالش و اشتغال 
برای جوانان عزیز ما است و در این راه همه 
توان و کوشش خودمان را به کار خواهیم برد. سال 
جدید، سال مهار تورم، متعادل کردن قیمت ارز و 
سال دوستی بیشتر با همه همسایگانمان است.

خوشحالم در ۱2 سفری که در سال گذشته 
به خارج از کشور داشتم، اولین سفرهایم از 
همسایگان شروع شد: از ترکمنستان و آذربایجان 
و آخرین سفرهایم نیز با همسایگان پایان یافت: 
روسیه و عراق. در هر جا وقتی نماینده ملت 
بزرگ ایران و خادم شما حضور می یافت، احترام 
را از سوی مردم و مسئولین می دید. این به 
معنای ناکامی تحریم گران است و این به معنای 
ناکامی آنهایی است که امروز می خواستند شکست 

ما را ببینند.
سال جدید، سالی است که ما مسیرمان را 
به سوی آرمان ها و اهداف بلندمان در کنار هم 
ادامه می دهیم. سال یاری همدیگر است و به جای 
این که مچ گیری کنیم، دست گیری کنیم، دست در 
دست هم دهیم و در برابر آنهایی که می خواهند 
ملت ما را بشکنند، عظمت و عزت ملتمان را 

بیش از پیش، به رخ آن ها بکشیم.
خدایا در این لحظات نورانی ایام والدت 
امیرالمؤمنین )ع( و سال نو، همه روزهای میهن 
و ملت مان را نوروزی و همه فصول حیات و 

زندگی مان را بهاری فرما.
خدایا ذهن، فکر و زبان ما را از خشونت، 
ایجاد تفرقه و عیب جویی از دیگران به دور دار. 
خدایا زبان ما را از اهانت به دیگران، فکر ما را 
از بداندیشی و رفتار ما را از بداخالقی نسبت 

به دیگران برهان.
خدایا این بنده کوچکت را مشمول عنایات 
خاصه خودت قرار ده تا من و یاران و همکارانمان، 
بتوانیم خادم خوبی برای مردم عزیز باشیم؛ آراء 
مردم را به خوبی پاس داریم و منافع کشور و 
ملتمان را حراست کنیم و این نخواهد شد مگر 

با لطف و عنایت تو ای خدای بزرگ ما.
ْل َحالَنَا إِلَی  َل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل َحوِّ یَا ُمَحوِّ

أَْحَسِن الَْحال

دکتر روحانی :دولت، مردم و نیروهای مسلح ، ویرانی ها و خرابی ها را خواهند ساخت

رئيس جمهوري: سال جديد، سال مهار تورم و متعادل كردن قيمت ارز است
 یادگارگرام���ی  امام گفت: 
اگر ب���ا خدا معامله کنیم خداوند 
 دل های مردم را به سوی ما معطوف 
می کن���د؛ بنابراین، باید برای مردم 

خوبی بخواهیم و کینه نورزیم.

 ب���ه گ���زارش جم���اران، 
آیت اهلل س���ید حسن خمینی در 
مراسم تحویل سال ۱۳۹۸ در حرم 
مطهر امام، سخنان خود را با روایتی 
از امیرالمومنین)ع( آغاز کرد و اظهار 
داشت: ایشان می فرمایند، »خداوند 
ش���ش کس را به شش خصلت 
عذاب کند: عرب)قوم گرایان( را 
به تعّصب ، خان های ده را به تکبّر، 
فرمانروایان را به جور ، فقیهان را 
به حس���د ، تّجار را به خیانت و 

روستایی را به جهالت«.*
وی افزود: بسیاری اوقات، ما از 
دوستانمان بدون آن که الیق باشند 
حمایت می کنیم یا از مخالفان انتقاد 
می کنیم بدون آن که شایس���ته آن 
انتقاد باشد، لذا از خداوند بخواهیم 
که خصلت تعصب، حمایت بی 
دلیل و چشم بستن بر واقعیت، تایید 
هرچه به نفع حزب، گروه، جناح 
و دس���ته ماست و ندیدن سخنان 

درست مخالف یا عدم نقد صحیح 
آنها را از دل ما دور کند، چرا که 
»آس���ایش دو گیتی تفسیر این دو 
 حرف اس���ت/ با دوستان مروت؛ 

با دشمنان مدارا«.

یادگار امام با اشاره به بخش 
دوم حدیث یاد ش���ده، گفت: در 
زندگی افراد بس���یاری را دیده ایم 
 که دارای مکنت های بسیار بوده اند
 اما ش���کر نعمت نکرده یا دست 
بخشش نداشته اند و خداوند آنها 
را گرفتار مصیبت های بزرگ کرده 
است، به گونه ای که محتاج شدند. 
بنابراین، هرکس هرچه در دنیا دارد 
باید مراقب باش���د دچار تکبر و 
خودبزرگ بینی نش���ود؛ زیرا همه 
آنچه در دنیا داریم امانت خداوند 

است.
سید حسن خمیني با اشاره به 
بخش دیگر حدیث علی)ع( مبنی 
ب���ر این که »خداوند حاکمان را با 
ظلم عذاب می کند«، تصریح کرد: 
حاکمیت نس���بی است و هرکس 
در محدوده ای مش���خص، نفوذ 
کالم دارد و در این مس���یر یکی 
از اموری که می تواند انس���ان را 

به زمین بزند س���تم است. بهترین 
مالک برای تش���خیص عادالنه یا 
ستمکارانه بودن رفتارها هم »قاعده 
طالیی« اخالق است که باید آن را 
به عنوان یک میراث جهانی در نظر 

بگیریم؛ بر اساس این قاعده، باید 
س���عی کنیم خود را جای دیگران 
ببینیم و توجه کنیم که اگر ما هم 
محکوم بودیم آیا می خواس���تیم 
 با ما اینگون���ه که خودمان رفتار 

می کنیم، رفتار کنند!؟
وي با اشاره به دیگر فرمایش 
عل���ی)ع( در باره عذاب عالمان و 
دانشمندان با »حسد«، یادآور شد: 
خیلی اوقات می خواهیم دیگران 
را به زیر بکش���یم چون خودمان 
خصلت های مثبت را نداریم؛ ریشه  
ای���ن امر هم این رذیلت اخالقی 
اس���ت که نمی پذیریم دیگران در 

برخی امور از ما برترند.
س���ید حسن خمینی با اشاره 
به دیگر بخش حدیث یاد شده، با 
توصیه به این که کس���انی که اهل 
کس���ب و کار هستند خیانت در 
امانت نکنند، افزود: بخش زیادی 
از مش���کالت امروز جامعه ما در 

بخش معیشت به خاطر عدم رعایت 
انصاف نسبت به حال دیگران است. 
گرچه جامعه گرفتار فراز و نشیب ها 
می شود، اما مراقب باشیم در هیچ 
ش���رایطی در امر تجارت خیانت 

نکنیم.
وی همچنین با اشاره به این 
موضوع که »خداوند مردم عادی 
را با جهل امتحان می کند«، گفت: 
انسان جاهل به راحتی سرباز یک 
تفکرِ بی دلیل می شود، لذا قبل از 
متهم کردن هرکسی در هر بحثی، 
در موض���وع دقت کنیم و قبل از 
صدور حکم در مورد هر موضوعی 

در باره آن تحقیق کنیم.
یادگار امام تصریح کرد: آنانی 
که مقابل امیرالمومنین ایستادند یا 
گرفتار خیانت ش���دند یا گرفتار 
تعصبی شدند که به خاطر آن قبیله 
خ���ود را بر حقانیت علی ترجیح 
دادند، یا به خاطر فضیلت هایی که 
خودشان از آنها برخوردار نبودند، 
گرفتار حسد شدند یا گرفتار تکبر 
یا جهالت شدند؛ آنها می دیدند اما 

نمی فهمیدند!
وی با آرزوی دور شدن حسد، 
کینه و تکب���ر از قلوب و دوری 
جان ها از زندگی ناپاک، تعصب ها 
و زندگی غیراخالقی؛ و بیان این 
که دل های مردم در دست خداست، 
یادآور شد: یکی از الطاف خدا به 
امام، همراه ش���دن مردم با او بود. 
امام برای خدا ایستاد و با همراهی 
ملت توفان به پا کرد و  در مقابل 
بسیاری از بدی ها ایستادگی کرد. 
اگر ب���ا خدا معامله کنیم خداوند 
دل های مردم را به سوی ما معطوف 
می کند؛ بنابراین، باید برای مردم 

خوبی بخواهیم و کینه نورزیم.
ُب ِس���تًَّه بِِستَّه :  *إَِنّ اهلّلَ یَُعِذّ
هاقیَن بِالِْکبِْر  اَلَْعَرَب بِالَْعَصبیَّهِ َو الَدّ
َو االَُْمراَء بِالَْجْورِ َو الُْفَقهاَء بِالَْحَسِد 
ْس���تاِق  َو التُّّجاَر بِالِْخیانَهِ َو اَْهَل الُرّ

بِالَْجْهِل.

يادگار گرامي امام:  بخش زيادی از مشکالت معيشتی امروز به خاطر عدم رعايت انصاف است

هماهنگ كننده دفتر رئيس دولت  
اصالحات  به رحمت ايزدی پيوست

 غالمرضا موسی رمضانی، 
هماهنگ کننده دفتر رئیس دولت   
پس از گذراندن یک دوره سخت 

بیماری، درگذشت.
 به گزارش جماران؛ وی به 
عنوان هماهنگ کننده برنامه های 
دفتر حجت االسالم والمسلمین 
سید محمد خاتمی، براثر عارضه 
مغزی و پس از تحمل درد و رنج 
ناش���ی از سرطان  روز پانزدهم 

فروردین جان به جان آفرین تسلیم کرد  .
مرحوم غالمرضا موس���ی رمضانی از س���ال ۱۳۷۶به عنوان عضوی 
موثر در دفتر رئیس جمهوری خدمت کرد و پس از سال ۸4 ترجیح داد 
همکاریش را با آقای خاتمی در دفتر ایشان ادامه دهد. زنده یاد رمضانی 
بیش از بیست سال و در فراز و نشیب های این سالیان، همراه، یار و یاور 
خاتمی ها بود.مراسم تشییع و تدفین مرحوم  رمضانی  دیروزدر زادگاهش 

کیالن-محله کوهان-تکیه کوهان برگزار شد. 
مراسم گرامیداش���ت آن مرحوم روز دوشنبه۱۹ فروردین از ساعت 

۱۶:۳0 تا ۱۸ در مسجدالنبي )ص(  نارمک برگزار مي شود.

 كالنتری:  آلودگی هوا، سيل و  تخريب 
منابع آبی ناشی از بی توجهی به  توسعه پايدار  است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: 
وقتی از وزیر علوم و شورای انقالب فرهنگی تقاضا می شود 
برای مثال درس محیط زیست در دانشگاه ها اجباری شود تا 
همه دانشجویان کشور دو واحد از این درس را پاس کنند، 
می گویند در حد درس انتخابی است؛ در مقابل تاکنون وزارت 
آموزش و پرورش توجه و همت بیشتری در این زمینه به 

خرج داده است.
به گزارش مهر، عیسی کالنتری در گفتگو با یک شبکه 
رادیویی گفت: اهداف توسعه پایدار هیچ زمانی در کشور رعایت 
نشده به همین دلیل جامعه امروز گرفتار مشکالت و چالش های 
فراوانی همچون آلودگی هوا، سیل، ریزگردها، کاهش پوشش 
گیاهی، تخریب منابع آبی و غیره است. متأسفانه توسعه در 
کشور به صورت ناپایدار دنبال شده و از طرفی توجه چندانی 
به حفظ و صیانت از محیط زیست در جامعه به خصوص در 

بین قشر جوان در مدارس و دانشگاه ها نشده است.
وی افزود: هنوز هم وقتی از وزیر علوم و شورای انقالب 
فرهنگی تقاضا می شود برای مثال درس محیط زیست در 
دانشگاه ها اجباری شود تا همه دانشجویان کشور دو واحد از این 

درس را پاس کنند، می گویند در حد درس انتخابی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ناگفته نماند 
وزارت آموزش و پرورش توجه و همت بیشتری تاکنون در این 
زمینه به خرج داده است.وی تاکید کرد: شوربختانه با افزایش 
جمعیت و توسعه نسبی رفاه عمومی در کشور مساله آلودگی و 

قربانی شدن محیط زیست هم شدت پیدا کرده است.
وی با تاکید بر این که محیط زیست باید جزو فرهنگ 
مردم باشد، اظهار داشت: مطابق آمار وزارت بهداشت تلفات 
ناشی از آلودگی هوا در سطح کالنشهرهای کشور امروز نزدیک 

دو برابر تصادفات جاده ای است.
کالنتری افزود: ساالنه ۳0هزار نفر در کالنشهرهای کشور 
براثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند در حالی که 
مرگ و میر ناشی از سوانح جاده ای ۱۶هزار نفر در سال است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد   با 
آغاز به کار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس امسال باالی ۸0درصد 

بنزین مصرفی کشور استاندارد یورو 4 داشته باشد.
وی یادآور شد: ایران پس از روسیه بیشترین هدر رفت 
انرژی را دارد؛ یعنی شدت مصرف انرژی در ایران پس از 
روسیه باالترین در دنیاست. بنابراین تمامی این موارد و مسائل 

می تواند مخرب محیط زیست محسوب شود.

 رئیس کمیته امداد با بیان اینکه ۶0 هزار واحد مسکونی مددجویان امداد 
در استان های سیلزده کشور دچار خسارت شده است، گفت: مستمری فروردین   
مددجویان در استان های سیلزده به میزان سه برابر افزایش می یابد و در گام نخست 
همه مردم سیلزده مشمول اسکان موقت و تامین اقالم ضروری زندگی  می شوند.

  به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، سید پرویز فتاح ضمن ابراز 
همدردی با هموطنان سیلزده کشور افزود: براساس اطالعات کسب شده، تاکنون 
۶0 هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در سیل اخیر در سراسر کشور دچار 

خسارت یا تخریب کامل شده است.
وی اظهار داشت: در سیل استان های شمالی ۶000 واحد مسکونی مددجویان 
امداد آسیب دید که کار بازسازی و تعمیر این منازل از هفته آینده و پس از فروکش 
کردن سیالب آغاز می شود. همچنین در شهرستان معموالن و پلدختر به دلیل وسعت 

سیالب تمامی مددجویان امداد درگیر سیل و خسارت شده اند.
وی با بیان اینکه کمک های امداد در مرحله اول تمامی آسیب دیدگان از سیل را 
شامل می شود، تاکید کرد: براساس قانون، کمیته امداد مجاز است ۳0 درصد کمک های 

مردمی را به افراد خارج از حمایت امداد هم اختصاص دهد.
رئیس کمیته امداد خاطرنشان کرد: تبصره ۱4 قانون بودجه کشور این اجازه را 
داده است که افراد جدید نیازمند تحت حمایت کمیته امداد قرار گیرند و در همین 
راستا سهمیه استان های سیلزده شمالی برای تحت پوشش قرار دادن خانواده های 
جدید اعالم شده است و برای استان های سیلزده جنوب غرب و غرب کشور پس 

از بررسی های اولیه، سهمیه جدید تا هفته آینده اعالم خواهد شد.

رئيس كميته امداد :مستمری فروردين  ماه 
مددجويان  استان های سيلزده  3 برابر   می شود

نوروز با  تجدید پیمان با طبیعت پایان گرفت
امسال سین جدی و پر عبرت سیل بر سفره نوروز 
ایرانیان نشست تا حفظ حرمت طبیعت با هزار نکته آشکار 

و پنهان به همه یادآوری شود.
مردم ایران به بهترین نحوی، عهد و پیمانشان را با 
طبیعت تجدید کردند و با افزایش مراقبت های زیست محیطی 
تعطیالت را بدرقه کردند.سخنگوی سازمان آتش نشانی 
اعالم کرد در روز طبیعت حادثه ای به آتش نشانی اعالم 
نشد و بسیاری از هموطنان در این روز با امدادرسانی به 
مردم سیلزده و حضور در مناطق پرخطر، بی قراری خود 

و طبیعت را، به آرامش رساندند.حضور در دامان طبیعت 
در سیزدهمین روز بهار، از مهم ترین رسوم دیرسال ایرانیان 
است برای یادآوری ارزش و منزلت طبیعت و محیط زیست 
در این سرزمین و همزمانی بارش های سیل آسا در این ایام، 
بزرگ ترین زنهار طبیعت است برای ما و همه کسانی که 
از بهره برداری درست از طبیعت غفلت کرده ایم و نتیجه 

ناگوار آن کام همه ما را تلخ کرده است. 
باشد که از همین امروز حرمت طبیعت را آنچنان 

که باید پاس داریم.
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زاهدان -   خبرنگار اطالعات  : 
نماينده رهبر معظم انقالب در امور 
اهل س���نت سيستان و بلوچستان 
گف���ت: رهبر معظ���م انقالب به 
اين اس���تان نگاه ويژه اي دارند و 
از ديرب���از تاکنون بر اهميت توجه 
به رفع مش���کالت مردم و ارتقاي 
شاخص هاي ديني و توسعه مراکز 

علوم ديني تاکيد فرموده اند .
 حجت االس���الم والمسلمين 
مصطف���ي محامي در بيس���ت و 
هشتمين همايش دانش آموختگي 
طالب دارالعلوم اهل سنت زاهدان 
که با حضور اس���تاندار سيستان و 
بلوچستان  و ديگر مقامات استان 
برگزار شد، افزود: هدايت، توفيقات 
و فض���ل الهي را بايد قدر بدانيم 
و شکر عملي از نعمت هاي نظام 
که زمينه رشد حوزه هاي علميه و 
مساجد و آزادي ديني و امنيت را 

فراهم کرد، به جا آوريم .
 نماينده ولي فقيه در سيستان 
و بلوچستان تاکيد کرد: عالمان دين 
بايد با فضاي روز جامعه و نقشه هاي 
شوم دشمنان آشنايي داشته باشند 
و با شناخت و آگاهي توطئه هاي 

دشمنان را خنثي کنند  .
 ام���ام جمعه زاهدان ادامه داد: 
وظيفه علما در موقعيت حس���اس 
فعلي بسيار دشوار، سنگين و خطير 
است و مقابله با تهاجمات فرهنگي، 

خنثي سازي توطئه هاي دشمنان و 
حضور با قوت در صحنه از جمله 

انتظارات جامعه از علما است  .
 محامي از ويژگي هاي علما را 
مردم���ي و الهي بودن، اهل تالش 
و خدم���ت و عامل بودن به احکام 
و دستورات الهي، تزکيه و تربيت 
اخالقي و پاکي نفس و تعليم کتاب 

و حکمت اعالم کرد  .
 مدير حوزه علميه دارالعلوم 
مکي اهل س���نت زاهدان هم از 
حضور پرشور و باشکوه قشرهاي 
مختلف مردم اس���تان و مهمانان از 

نقاط مختلف کشور 
بويژه نماينده ولي فقيه، اس���تاندار، 
علما، مسئوالن و نمايندگان مردم 
در مجل���س در هماي���ش دانش 
آموختگ���ي طالب قدرداني کرد و 
گفت: مجاهده با نفس و تالش براي 
احياي اسالم و کسب علم و بهره 
گرفتن از فيوضات و برکات ديني 
مورد پسند پروردگار متعال است  .

 مولوي عبدالحميد اسماعيل 
زهي افزود: تحمل مشکالت براي 
احيا، توس���عه، ترويج و کسب و 
فراگيري دين در نزد پروردگار متعال 

داراي ارزش است  .
 امام جمعه اهل سنت زاهدان 
راه نجات بش���ريت را در تالوت 
قرآن و عمل به دستورات و معارف 
ديني برشمرد و تاکيد کرد: با بعثت 
رسول اهلل )ص( به عنوان آخرين 
ناجي و من���ادي و با پيام نجات 
بخش کتاب اهلل زمينه براي اصالح 
و هدايت افراد جامعه بشري فراهم 
آمده است، لذا همگان بايد اصالح، 
تزکيه، احسان و اخالق را در خود 
تقويت کنند . مولوي اسماعيل زهي 
افزود: سيرت نبوي و احکام الهي 

نياز مهم جامعه امروز بشري است 
که با عمل به قرآن و سنت کاميابي 
و سعادت در دنيا و آخرت به انسان 

هديه مي شود  .
 مدير حوزه علميه دارالعلوم 
اهل سنت زاهدان تاکيد کرد: تسليم 
ش���دن و تابع قرآن و س���نت و 
عمل کردن به شريعت پاک دين از 
دستورات مهم ديني به شمار مي رود 
و س���يرت نبوي هم بر همين مهم 

استوار است .
 مولوي اسماعيل زهي اهميت 
اقامه نم���از، پرداخت زکات، دور 

شدن از معاصي و گناهان و هواهاي 
نفساني، رجوع به پروردگار و اجراي 
فريض���ه امر به معروف و نهي از 
 منکر و عمل به س���نت هاي پاک

رسول اهلل )ص( را متذکر شد .
 امام جمعه مسجد مکي اهل 
سنت زاهدان گام برداشتن در مسير 
اعتدال و دور ش���دن از تندروي و 
اختالف و تفرقه را يادآور ش���د و 
تاکيد کرد: مسير اهل سنت گفتمان، 
احترام به اصول و عقايد و رعايت 
قانون است و برگزاري همايش هاي 
دانش آموختگي طالب هم در جهت 

اعتدال و خيرخواهي است  .
 مفتي محمدقاس���م قاسمي 
رئيس داراالفت���ا دارالعلوم مکي 
زاهدان، قاضي شراف الدين جامي 
از علماي تربت جام، مولوي حبيب 
الرحمان مطهري از علماي برجسته 
خواف، عليم يارمحمدي نماينده 
مردم زاهدان در مجلس ش���وراي 
اس���المي هم در سخنان جداگانه 
با تاکيد بر اينکه مردم سيس���تان 
و بلوچستان پرچمدار وحدت در 
کشور هستند، اهميت واقعه معراج 
و بعثت پيامبر اسالم)ص( و شکر 
نعمت اس���الم و ايمان و ضرورت 
توجه به مش���کالت مرزنشينان و 
آسيب ديدگان سيل و رفع مشکالت 
آموزشي و بازماندگان از تحصيل را 

يادآوري کردند  .

نماينده ولي فقيه : رهبر معظم انقالب نگاه ويژه اي به سيستان و بلوچستان دارند

 آگهى تغييرات شركت ساختمانى سارال سهامى خاص 
به شماره ثبت 7944 و شناسه ملى 10100348661 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/11/01 تصميما� �يل 
�تخا� شد : تعد�� �عضا� هيأ� مدير� شركت �� 5 به6 نفر�فز�يش يافت � ما�� مربوطه 

�ساسنامه �صال� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390508)

 آگهى تغييرات شركت دارو سازى اسوه سهامى عام 
به شماره ثبت 11234 و شناسه ملى 10861651780 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/10/24 تصميما� �يل �تخا� شد : 
محمدتقى ����بى به ش���ما�� ملى 0491203683 به نمايندگى �� ش���ركت سرمايه 
گذ��� ش���فا���� (س���هامى خا�) به شناس���ه ملى 10102784472 به سمت 
مدير عامل � عضو هيئت مدير� � �حيد�ضا مير�بى به ش���ما�� ملى 4609652900 
به نمايندگى �� شركت ����س���ا�� جابر�بن حيا� (س���هامى عا�) به شناسه ملى 
10100339921 به س���مت �ئيس هيئت مدير� -عضو هيئت مدير� � خانم مليحه 
غنى به ش���ما�� ملى 0076769453 به نمايندگى �� گر�� توسعه مالى مهر �يندگا� 
(سهامى عا�) به شناس���ه ملى 10101638604 به سمت نايب �ئيس هيئت مدير� 
- عضو هيئت مدير� � محمد �هبر به ش���ما�� ملى 0080609082 به نمايندگى �� 
شركت ����سا�� ��موفا�مين (س���هامى خا�) به شناسه ملى 10100502354 
به س���مت عضو هيئت مدير� � جما� شير��� به ش���ما�� ملى 0490779433 به 
نمايندگى �� شركت صنعتى كيميد��� (سهامى عا�) به شناسه ملى 10861824398 

به سمت عضو هيا� مدير� بر�� بقيه مد� تصد� �نتخا� گر�يدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (390511) 

 آگهى تغييرات شركت توسعه حامى قدر سهامى خاص 
به شماره ثبت 399750 و شناسه ملى 10320495801 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1396/04/28 تصميما� �يل �تخا� شد : 
تر��نامه � حسا� سو� � �يا� منتهى به سا� مالى 1395 مو�� تصويب قر�� گرفت. موسسه حسابرسى 
هوش���يا� بهمند به شناس���ه ملى 10100168746 بعنو�� با��� �صلى � موسسه حسابرسى بهبو� 
سيستم ها� مديريت حسابرسين به شناس���ه ملى 10100316991 بعنو�� با��� على �لبد� بر�� 
مد� يكسا� �نتخا� شدند . ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� شركت تعيين شد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390500) 

 آگهى تغييرات
 شركت پخش عقاب سهامى خاص 

به شماره ثبت 1734 و شناسه ملى 10100159795 
به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/10/22 تصميما� �يل 
�تخا� شد : - �مير حسين ناصر� به كد ملى : 0074190520 به سمت �ئيس 
هيئت مدير� � سيد حسن ناصر� به كد ملى : 0046221506 به سمت نائب 
�ئيس هيئت مدير� � شركت حلو�� عقا� به شناسه ملى : 10101980174 
به نمايندگى �قا� س���يد جال� ناصر� به كد ملى : 0048820245 به به 
سمت عضو هيئت مدير� � �نيتا سا��� ناصر� به كد ملى : 0081524587 
به سمت مدير عامل (خا�� �� سهامد����) بر�� باقى مد� تصد� �نتخا� 

گر�يدند. 
حجـت اله قلى تبار سرپرسـت اداره ثبت شـركتها و موسسـات 
غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالك كشـور اداره كل ثبت اسناد و امالك 
اسـتان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار 
(390510)

 آگهى تغييرات شركت ساختمانى سارال سهامى خاص 
به شماره ثبت 7944 و شناسه ملى 10100348661 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1397/11/01 تصميما� �يل �تخا� ش���د : � �عضا� هيا� مدير� 
به قر�� �يل بر�� مد� �� س���ا� �نتخ���ا� گر�يدند - �قا� عا�� 
�مر�� نژ�� �يزجى ب���ه ش���ما�� ملى 2752647883 � خانم مينا 
مواليى به ش���ما�� ملى 6379651391 � �قا� �م���ر�� �مر�� نژ�� 
�يزجى به ش���ما�� ملى 2741485194 � �قا� حسن �سفنديا�� 
به ش���ما�� ملى 2268980006 � �قا� ها�� عب���ا� ���گا� به 
ش���ما�� ملى 0063130327 � �قا� قاسم محمو�� به شما�� ملى 

 0386518459
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390507)

 تاسيس شركت سهامى خاص شيالت آتيه ايرانيان
 درتاريخ 1397/12/01 به شماره ثبت 538051 

به شناسه ملى 14008165214 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده
 كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد

موضو� فعالي����ت : �نجا� كليه فعاليت ها� ش����يالتى �� �مينه تكثير � پر��� 
�بزيا�� صيد � صيا��� فر���� � بس����ته بند�� تجا��� ص����ا����� ������ � 
تو�يع �بزيا� � محصوال� ��- س����اخت� توليد� تو�يع� صا���� � ������ كليه 
كاالها� مج����ا� � �نجا� فعاليت ها� مرتبط با ش����يال� ��جمله � نه محد�� به 
�� شامل س����اخت � توليد غذ�� كليه مكمل ها� غذ�ئى � ����ئى � صا���� � 
������ � �  ها- ساخت � تجا�� �سايل � تجهيز�� شيالتى � صا���� � ������ 
�� ها- �نجا� مطالعا�� تحقيقا� � پژ�هش �� كليه �مينه ها� شيالتى � مو��� 
مرتبط- �نعقا� قر����� با �ش����خا� حقيقى � حقوقى ��خل � خا�� كشو�- �خذ 
��� � تسهيال� �يالى � ���� �� كليه بانك ها � مؤسسا� �عتبا�� ��خل � خا�� 
�� كش����و�- �خذ � �عطا� نمايندگى ��خلى � خا�جى به كليه �شخا� حقيقى 
� حقوقى ��خل � خا�� �� كش����و�- س����رمايه گذ���� طر�حى� �حد��� �جا��� 
س����اخت� بهر� بر����� تعمير � نگهد��� فضا� �ماكن� �بنيه� تأسيسا�� �ستخر� 
�سكله� مر�كز تخليه � بنا�� صيا��� قفس ها� پر��� � كا�خانجا� فر���� � 
بسته بند� � س����ر�خانه ها� نگهد��� � �يگر تجهيز�� � فعاليت  ها� مرتبط با 
صنعت شيال�. ��صو�� لز�� پس �� �خذ مجو�ها� ال�� �� مر�جع �يربط مد� 
فعاليت : �� تا�يخ ثبت به مد� نامحد�� مركز �صلى : �س����تا� تهر�� � شهرستا� 
تهر�� � بخش مركز� � ش����هر تهر��� ������ � خيابا� ش����هيد حجت �له عبا� 
شير��� � خيابا� ��يند� ��� غربى � پال� 4- � طبقه ��� � ��حد شمالى كدپستى 
1991614154 سرمايه شخصيت حقوقى عبا�� �ست �� مبلغ 100000000 
�يا� نقد� منقسم به 100000 س����هم 1000 �يالى تعد�� 100000 سهم �� 
با نا� عا�� مبلغ 35000000 �يا� توسط موسسين طى گو�هى بانكى شما�� 
3100-310-97 مو�� 1397/11/14 نز� بانك س����اما� شعبه مالصد�� با كد 
829 پر��خت گر�يد� �س����ت ��لباقى �� تعهد صاحبا� س����ها� مى باشد �عضا 
هيئت مدير� �قا� نصر� خو� نيا� پيركوهى به شما�� ملى 2594231231� 
به س����مت نايب �ئيس هيئت مدير� به مد� 2 س����ا� �قا� كامبيز ����نى به 
شما�� ملى 2649567937� به سمت �ئيس هيئت مدير� به مد� 2 سا� �قا� 
منصو� هوشمند به ش����ما�� ملى 2991335998� به سمت عضو هيئت مدير� 
به مد� 2 س����ا� � به سمت مديرعامل به مد� 2 س����ا� ���ندگا� حق �مضا : 
كليه ����� � �س����نا� تعهد��� �� قبيل چك � سفته � بر��� � قر�����ها با �مضا� 
مديرعامل � �ئيس هيئت مدير� يا نايب �ئيس هيئت مدير� متفقا� همر�� با مهر 
شركت � ����� عا�� � مكاتبا� ����� با �مضا� مديرعامل منفر��� همر�� با مهر 
شركت معتبر مى باش����د. �ختيا��� مدير عامل : طبق �ساسنامه با��سا� خانم 
مريم طلوعى به ش����ما�� ملى 0060657537 به س����مت با��� على �لبد� به 
مد� يك سا� مالى خانم �ينا ��مندئى به شما�� ملى 4890004981 به سمت 
با��� �صلى به مد� يك سا� مالى ���نامه كثير �النتشا� �طالعا� جهت ��� 
�گهى ها� ش����ركت تعيين گر�يد. ثبت موضو� فعاليت مذكو� به منزله �خذ � 

صد�� پر��نه فعاليت نمى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390506) 

 آگهى تغييرات شركت ارتقاء انديش ايرانيان با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 497087 و شناسه ملى 14006101626 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/09/11 تصميما� �يل �تخا� شد : 
ش���ركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� گر�يد � �قا� محمد�ضا �س���كند�� به شما�� ملى 
0078686091 به س���مت مدير تصفيه �نتخا� گر�يد نش���انى محل تصفيه به ���� : تهر��- 
خيابا� �س���تگر��- � فريد �فشا�- � ��لت ش���ا� ش���رقى-پال� -28 ��حد11 كدپستى : 

1916644379 ميباشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390499) 

 آگهى تغييرات
 شركت كارين اشتاد پارس با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 520264 و شناسه ملى 14007286555
 به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/11/23 تصميما� �يل �تخا� شد : - 
محل شركت �� ��حد ثبتى تهر�� به ���� تهر�� � شهرستا� تهر�� � بخش مركز� � شهر تهر��� 
سا�ما� برنامه شمالى خيابا� كيها� � خيابا� ���� ساختما� �ميد پال� 8 � طبقه چها�� ��حد 29 

كد پستى 1483946614 تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه بشر� فو� �صال� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390498)  

 آگهى تغييرات شركت اسپين الكتريك سهامى خاص 
به شماره ثبت 41970 و شناسه ملى 10100873434

 به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1397/10/26 تصميما� �يل �تخا� ش���د : �ق���ا� بهز�� طاهر� 
با كد ملى 0061636851 به س���مت عض���و هيئت مدير� � �ييس 
هيئت مدير� � �قا� فر��� طاهر� با كد ملى 0061863701 به سمت 
عضو هيئت مدير� � نايب �ييس هيئت مدير� � �قا� محمد حسين 
طاهر� با كد ملى 1753372798 به س���مت عضو هيئت مدير� � 
مديرعامل بر�� مد� 2 سا� �نتخا� گر�يدند. - كليه �سنا� � ����� 
بها��� � تعهد��� شركت �� قبيل چك � سفته �بر��� �قر�����ها � عقو� 
�س���المى با �مضا� �قا� محمد حسين طاهر� همر�� با مهر شركت 

معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390505) 

 آگهى تغييرات شركت زركوه اكتشاف سهامى خاص 
به شماره ثبت 258973 و شناسه ملى 10102991253 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1397/11/24 
تصميما� �يل �تخا� شد : - غفا� محمد ���� فد�ئى پو� به كد ملى 1376239922 
به سمت �ئيس هيئت مدير� � مس���عو� حسينى به كد ملى 0041298454 به 
سمت نايب �ئيس هيئت مدير� � گويا صباغيا� پير� به كد ملى 0068313659 
به س���مت عضو هيئت مدير� � ليال برهمند به كد ملى 0062744399 به سمت 
عض���و هيئت مدير� � �ئو� محمد ���� فد�ئى پو� ب���ه كد ملى 0063804832 
به س���مت عضو هيئت مدير� � سعيد حس���ينى به كد ملى 0064179389 به 
س���مت مدير عامل ( خا�� �� �عضا� هيئت مدير�) بر�� مد� �� سا� �نتخا� 
گر�يدند. - صابر پير�نى به كد ملى 2940045348 به س���مت با��� �صلى � 
مهر� فاتح فربه كد ملى 0084056657 به سمت با��� على �لبد� بر�� مد� 
يك سا� مالى �نتخا� شدند. - كليه �س���نا� ������ بها��� �تعهد ��� شركت به 
�مضا مشتر� مدير عامل �يكى �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر شركت ����� 

�عتبا� مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390504) 

 آگهى تغييرات شركت زركوه اكتشاف شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 258973 و شناسه ملى 10102991253 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/11/24 تصميما� �يل 
�تخا� شد : - غفا� محمد ���� فد�ئى پو� به كد ملى 1376239922 به سمت 
�ئيس هيئت مدير� � مسعو� حسينى به كد ملى 0041298454 به سمت 
نايب �ئيس هيئت مدير� � گويا صباغيا� پير� به كد ملى 0068313659 به 
سمت عضو هيئت مدير� � ليال برهمند به كد ملى 0062744399 به سمت 
عضو هيئت مدير� � �ئو� محمد ���� فد�ئى پو� به كد ملى 0063804832 
به سمت عضو هيئت مدير� � سعيد حسينى به كد ملى 0064179389 به 
سمت مدير عامل ( خا�� �� �عضا� هيئت مدير�) بر�� مد� �� سا� �نتخا� 
گر�يدند. - كليه �س���نا� ������ بها��� �تعهد ��� شركت به �مضا مشتر� 
مدير عامل �يكى �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر ش���ركت ����� �عتبا� 

مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (390503)

 آگهى تغييرات
 شركت سرمايه گذارى وتوسعه صنعتى نيوان ابتكار سهامى عام 

به شماره ثبت 142220 و شناسه ملى 10101852098 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/08/12 
� مجو� شما�� 122/42058 مو�خه 1397/9/13 سا�ما� بو�� � 
����� بها��� تصميما� �يل �تخا� ش���د : ما�� 42 �ساسنامه به شر� 
�يل �صال� گر�يد : ما�� 42 - هر سا� طبق تصميم مجمع عمومى � 
ممكن �ست نسبت معينى �� سو� خالص به عنو�� پا��� با �عايت 
قانو� �صال� قسمتى �� قانو� تجا�� �� �ختيا� هيئت مدير� گذ���� 
شو� . �ين نس���بت به هيچ �جه نبايد �� سه ��صد سو�� كه هما� 

سا� به صاحبا� سها� پر��خت مى شو� تجا�� كند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390502)

 آگهى تغييرات موسسه حسابرسى شراكت 
به شماره ثبت 2032 و شناسه ملى 10100174240 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/07/04 � مجو� شما�� 97/209565 
مو�� 1397/07/10 جامعه حسابد���� �سمى �ير�� تصميما� �يل �تخا� شد : محل شركت �� ��حد 
ثبتى تهر�� به ���� �ستا� تهر�� � شهرستا� تهر�� � بخش مركز� � شهر تهر��� عبا� �با�-�نديشه � 
خيابا� شهيد على مير�� حسنى � خيابا� قائم مقا� فر�هانى � پال� 186 � ساختما� 216 � طبقه چها�� � 

��حد 35 - كدپستى 1586755311 تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390488) 

 آگهى تغييرات شركت ايمن پاك طراوت سهامى خاص 
به شماره ثبت 509558 و شناسه ملى 14006771869 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1397/07/21 تصميما� �يل �تخا� ش���د : تر��نامه � حسا� سو� � 
�يا� سا� مالى منتهى به �خر �س���فندما�1396 مو�� تصويب قر�� 
گرفت. موسسه حسابرسى � خدما� مالى كوشا منش (حسابد���� 
�سمى) به شناس���ه ملى 10100434110 به عنو�� با��� �صلى 
� موسس���ه حسابرسى فاطر به شناس���ه ملى 10100188574 به 
عنو�� با��� على �لبد� بر�� يك سا� مالى �نتخا� شدند. ���نامه 
�طالعا� ب���ه عنو�� ���نامه كثير�النتش���ا� جهت ��� �گهى ها� 

شركت �نتخا� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390501)

 آگهى تغييرات شركت دارو پوش سهامى خاص 
به شماره ثبت 17550 و شناسه ملى 10100613643 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1397/09/06 تصميما� �يل �تخا� ش���د : تر��نامه � حسا� سو� 
� �يا� سا� مالى منتهى به س���ا� 1396 مو�� تصويب قر�� گرفت. 
موسسه حسابرسى ������ حسا� با شناسه ملى 10100521980 
به عنو�� با��� �صلى � موسسه حسابرسى �گا� �نديشا� خر�مند 
با شناس���ه ملى 10103928600 به عنو�� ب���ا��� على �لبد� 
بر�� مد� يك س���ا� مالى �نتخا� گر�يدند. ���نامه كثير�النتشا� 
�طالعا� جهت ��� �گهى ها� ش���ركت بر�� سا� مالى منتهى به 

1397/12/29 �نتخا� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390497)

 آگهى تغييرات شركت صنعت فيبر آريا سهامى خاص 
به شماره ثبت 237100 و شناسه ملى 10102779930 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بط���و� فو� �لعا�� مو�� 
1397/08/28 تصميما� �يل �تخا� ش���د : تر��نامه �حسا� سو� � �يا� 
منتهى به 1396 بتصويب �س���يد موسسه حسابرس���ى �نديشمند تدبير 
به شناس���ه ملى 10100608069 به عنو�� با��� �صل���ى � �قا� على 
�هقانى به ش���ما�� ملى 0070915164 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� 
مد� يك سا� مالى �نتخا� ش���دند �قا� سيد �حمد �ميرحسينى كد ملى 
0439568307 به س���مت مديرعامل � �ئيس هئيت مدير� خانم فاطمه 
تر�� كد ملى 0052632083 به سمت نايب �ئيس هئيت مدير� �قا� سيد 
ميال� �ميرحسينى كد ملى 0440571677 به سمت عضو هئيت مدير� بر�� 
مد� �� سا� �نتخا� شدند كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد��� شركت �� 
قبيل چك� سفته� بر���� قر�����ها � �سنا� تعهد��� با �مضا� مديرعامل به 

تنهايى با مهر شركت ����� �عتبا� مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390496) 

 آگهى تغييرات
 شركت اطلس بارپارس با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 189332 و شناسه ملى 10102313402 
به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1395/08/20 � تاييديه شما�� 
11/30705 م���و�� 1395/9/3 ����� كل ��ه���د��� � حمل � نقل جا�� 
�� �س���تا� تهر�� تصميما� �يل �تخا� ش���د : كليه ����� � �سنا� بها��� � 
تعهد��� شركت ��قبيل چك س���فته بر��� � عقو� �سالمى � قر����� ها با 
�مضا مدير عامل (�قا� ناصر س���رگز� ���� ) ��قا� منصو�على �حيمى با� 
�بريشمى به شما�� ملى 1111685525 متفقا � �� غيا� �قا� منصو� على 
�حيمى با� �بريشمى� مدير عامل (�قا� ناصر سرگز� ���� ) ��قا� غالمرضا 
سر�بند� كيهانى متفقا همر�� با مهر شركت � ����� عا�� � ����� با �مضا� 
مدير عامل (�قا� ناصر س���رگز� ���� ) منفر�� همر�� با مهر شركت معتبر 

مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (390495)

 آگهى تغييرات شركت گلوكوزان سهامى عام  به شماره ثبت 14012 و شناسه ملى 10861655731 
به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/11/23 تصميما� �يل �تخا� ش���د : �ضا مر��� على عربى با كد ملى 1283531860 نمايند� سرمايه 
گذ��� صنعت � معد� با شناسه ملى 10100273586 به عنو�� �ئيس هيا� مدير� - محس���ن �مينى با كد ملى 0384224636 نمايند� شركت توسعه 
صنعتى غذ�يى �� با شناس���ه ملى 14005705470 به عنو�� نايب �ئيس هيا� مدير� - سيد ماجد علم �لهد� با كد ملى 0076093247 نمايند� شركت 
سرمايه گذ��� �ير�� � فر�نس���ه با شناس���ه ملى 10100655434 به عنو�� عضو هيا� مدير� - منوچهر صوفى با كد ملى 4172654371 به عنو�� عضو 
هيا� مدير� - �مير �مينى با كد ملى 0384816053 به عنو�� عضو هيا� مدير� - �ميرحسين صد�قى به شما�� ملى 0062522991 به عنو�� مدير عامل ( 
خا�� �� �عضا� هيا� مدير� ) �نتخا� گر�يدند. كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد��� شركت با �مضا� مدير عامل � يك نفر �� �عضا� هيا� مدير� به �تفا� با مهر 
ش���ركت � �� غيا� مدير عامل با �مضا� �ئيس � نايب �ئيس هيا� مدير� به �تفا� همر�� با مهر شركت معتبر خو�هد بو�. مكاتبا� ����� � عا�� شركت با 
�مضا� مديرعامل همر�� با مهر شركت معتبر خو�هد بو�. حد�� �ختيا��� مديرعامل به �ستنا� مو�� 37 � 42 �ساسنامه بشر� �يل مى باشد: 1 - نمايندگى 
ش���ركت �� بر�بر كليه ������ ��لتى � غير��لتى� موسس���ا� عمومى� مر�جع قضايى � ساير �شخا�. 2- پيش���نها� �يين نامه ها� ��خلى شركت جهت 
تصويب �� هيا� مدير�. 3-پيشنها� طر� � تصميم گير� �� مو�� چا�� سا�مانى شركت به هيا� مدير�. 4-پيشنها� تصويب بو�جه ساالنه به هيا� مدير�. 
5- �ستخد��� نصب � عز� � ترفيع كليه كا�گر�� � كا�كنا� شركت � تعيين حقو� � مز�يا� �نها � مدير�� طبق ضو�بط � مقر��� شركت. تبصر�: �ستخد��� 
نصب � عز� مدير�� ش���ركت به پيش���نها� مديرعامل � تصويب �� هيا� مدير�. 6- ��يافت كليه مطالبا� � پر��خت �يو� شركت. 7-صد��� ظهرنويسى� 
قبولى� پر��خت � ��خو�ست ����� تجا�� بر �س���ا� �يين نامه ها� مصو� هيا� مدير� � با �عايت مفا� بند 3 فو�. 8- عقد هر نو� قر������ تغيير� تبديل� 
فسخ � يا �قاله �� �� مو�� �مو�� منقو� � غيرمنقو� �عم ��: خريد � فر�� � معا�ضه � مز�يد� � �نجا� كليه عمليا� � معامال� كه جز� موضو� شركت باشد 
(ما�� 2 �ساسنامه) بر �سا� �يين نامه معامال� � مصوبا� هيا� مدير�. 9- مبا��� به تقاضا � �قد�� بر�� ثبت هر گونه عالمت تجا�� �� ����� عاليم تجا�� 
� ثبت مصوبا� هيا� مدير� � مجامع عمومى شركت �� ����� ثبت شركتها � همچنين �عطا� �كالت به هر شخص بر�� �نجا� �مو��� مذكو�. 10- به �مانت 
گذ���� هر نو� �سنا�� مد���� �جو� شركت يا ����� بها��� � �ستر��� �نها �� صند�� ها� ��لتى � خصوصى � �ستر��� �نها. 11- �فتتا� هر نو� حسا�� �خذ 
هر نو� تسهيال� جديد � �ستفا�� �� �نها به نا� شركت نز� بانك ها � موسسا� قانونى به پيشنها� مديرعامل جهت تصويب �� هيا� مدير�. تبصر�: مبا��� 
به تمديد نمو�� كليه تسهيال� ��يافتى جا�� توسط مديرعامل. 12- �قامه هرگونه �عو� �� طر� شركت� �فا� �� شركت �� مقابل هر �عو�� �قامه شد� 
عليه شركت� ���يه هرگونه اليحه�جهت هرگونه �عو�يى �� طر� �ش���خا� �عم �� حقوقى � كيفر� �� هر يك �� ���سر�ها� ���گا� ها� مر�جع قضايى يا غير 
قضايى �ختصاصى يا عمومى � �يو�� عد�لت ������ با حق حضو� � مر�جعه به مقاما� �نتظامى � �س���تيفا� كليه �ختيا��� مو�� نيا� �� ����سى �� �غا� تا 
�تما�� �� جمله حضو� �� جلسا�� �عتر�� به ���� ��خو�ست تجديدنظر� فرجا� ��خو�هى � �عا�� ����سى� ��عا� جعل يا �نكا� � تر�يد نسبت به سند طر�� 
تعيين جاعل� تعيين ���� بد�� �ختيا� صلح � بطو� كلى �ستفا�� �� كليه تكاليف ناشى �� مقر��� ������ �جر�� حكم نهايى � قطعى ����� ��خو�ست صد�� 
بر� �جر�يى (�جر�ييه) � تعقيب عمليا� �� � �خذ محكو� به � �جو� �يد�عى � تعقيب �نها� تعيين مصد� � كا�شنا�� �نتخا� � عز� �كيل � نمايند� با حق 
توكيل مكر�� �قر�� �� ماهيت �عو�� جلب ثالث � �فا� �� �عو�� ثالث� �عو�� متقابل � �فا� �� مقابل �نها� ���� ش���خص ثالث � �فا� �� �عو�� ���� ثالث� 
قبو� يا �� سوگند� تامين خو�سته� تامين ضر� � �يا� ناشى �� جر�يم � �مو� مشابه �يگر� تعيين �كيل بر�� ����سى � غير� يا بد�� حق توكيل � يا با توكيل 
به غير �لو كر���� با حق عز� �كال� طر� �عو� خسا��� �عطا� مهلت بر�� پر��خت مطالبا� شركت � �عطا� هرگونه �كالت به هر شخص جهت �نجا� كليه 
�ختيا��� مذكو� �� بند 13- پيشنها� ميز�� �س���تهال� ها جهت تصويب به هيا� مدير�. 14- تنظيم صو�� ها� مالى ميا� ���� �يى � پايا� ���� �يى � 
���ئه �� به با��� � حسابر� قانونى شركت. 15-تنظيم صو�� ����يى � �يو� ش���ركت پس �� �نقضا� سا� مالى � همچنين تر��نامه� حسا� عملكر� � 

حسا� سو� � �يا� شركت به ضميمه گز��� فعاليت طى سا� مالى مزبو� طبق ما�� 232 اليحه قانونى �صال� قسمتى �� قانو� تجا��. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (390493)

کلينيک تخصصي بيمارستان زينبيه)س(  خورموج افتتاح مي شود 
کاک���ي � خبرنگار اطالعات: 
وزير بهداش���ت، درمان و آموزش 
پزش���کي گفت: پروژه خيّرساز 
کليني���ک تخصصي بيمارس���تان 
زينبي���ه)س( خورموج با اعتباري 
بال���غ بر 25 ميليارد ريال در زميني 
به مس���احت 950 متر مربع افتتاح 

مي شود.
 سعيد نمکي گفت: در وزارت 
بهداشت و درمان براي سال آينده 
برنامه هايي داريم که اجراي آن ها 
نيازمند کمک دستگاه هاي اجرايي، 
سازمان هاي مردم نهاد و مردم است، 
چون امروز بر خالف گذش���ته که 
فرزندان مان را با هزينه معادل 5دالر 
عليه 6 بيماري مهلک مسري قابل 
پيشگيري واکسينه مي کرديم، اکنون 
با بيماري هايي مانند ديابت، فشار 
ب���االي خون، بيماري هاي قلبي و 
عروقي، سرطان  و همچنين حوادث 
جاده اي روبرو هس���تيم که تهديد 

جدي براي س���المت مردم و نظام 
سالمت محسوب مي شود. 

وزي���ر بهداش���ت، درمان و 
آموزش پزش���کي افزود: عليرغم 
فشارهاي س���نگين اقتصادي به 
دليل اعم���ال تحريم هاي ظالمانه، 
مصمم هستيم که پرداخت از جيب 
بيماران را کاهش دهيم و از بيماران 
صعب الع���الج، خاص و همچنين 
ماندگاري پزشکان در مناطق محروم 
و کمتر توس���عه يافته را به صورت 

ويژه حمايت کنيم.
نمکي ب���ا بيان اينکه مصمم 
هس���تيم که طرح تحول سالمت 
را که از دستاوردهاي مؤثر دولت 
است، با جديت ادامه دهيم، اضافه 
کرد: به دستور رئيس جمهوري سال 
آينده طرح تحول نظام س���المت 
را ادامه و زيرس���اخت هايي مانند 
تخت هاي بيمارستاني، کلينيک ها و 
پلي کلينيک ها را براي تسهيل در 

دسترسي بيشتر مردم به خدمات، 
توسعه مي دهيم.

وي با تاکيد بر لزوم حمايت هاي 
ويژه از بخش خصوصي در حوزه 
س���المت، گفت: مصمم هستيم از 
بخش خصوصي به ش���کلي ويژه 
براي س���رمايه گ���ذاري در نقاط 
کمتر توس���عه يافته حمايت کنيم 
و به آن، يارانه هاي ويژه در خريد 
خدمت بدهيم تا ماندگاري بخش 
خصوصي در کنار مردم را مستمر 
و پايدار کنيم. نمکي خاطرنش���ان 
کرد: اميدواريم که در استان بوشهر 
به عنوان استان نمونه و آزمايشي، 
بتوانيم برخي از پروژه هاي وزارت 
بهداشت و درمان و از جمله پرونده 
الکترونيک سالمت، سيستم ارجاع، 
پزشک خانواده و به ويژه بهداشت 
دهان و دندان در مدارس و حذف 
دانش آموزان  دندان   پوس���يدگي 

آغاز کنيم. 

 يک ميليون نفر از اماکن گردشگري همدان 
ديدن کردند

هم����دان � خبرنگار اطالعات: مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري همدان گفت: يک ميليون و 24هزار و 480 بازديد 
از اماکن تاريخي و گردش����گري استان از 28 اسفند تا 13 فروردين 
امسال صورت گرفته است و نيز 201 هزار و 657 گردشگر نوروزي 

در تاسيسات اقامتي استان همدان اقامت داشتند. 
علي مالمير افزود: در روز طبيعت 7 هزار و 312 مس����افر در 
استان همدان اقامت داشتند و 192هزار و270 نفر از اماکن تاريخي 

و گردشگري همدان ديدن کردند. 
مديرکل ميراث  فرهنگي، صنايع  دس����تي و گردشگري همدان 
گفت: تهيه طرح مرمت يخدان ميرفتاح در اولين نشست کميته فني 
اين اداره کل در دس����تور کار قرار گرفته و مرمت اين بناي تاريخي 

نخستين طرح مرمتي ميراث فرهنگي در سال جاري است. 
اين بناي تاريخي جزو بناهاي خشتي و مربوط به اواسط دوره 
قاجاريه اس����ت و به دليل بافت بنا و نيز حجم گس����ترده بارندگي ها، 

بخشي از آن به خصوص در بخش گنبد خسارت ديده است. 
مالمير تاکيد کرد: دليل اصلي بروز خسارت به اين بنا شدت و 
ميزان بارش ها بود، چراکه اين بارش ها در چند دهه اخير بي س����ابقه 
بوده اس����ت. قسمت کف و ورودي اين بنا سال گذشته مرمت شده 
بود، اما جداره اصلي بنا س����الم بود و نيازي به مرمت نداش����ت. اين 
 مجموعه به دليل محوطه  س����ازي در ايام نوروز بازديد کننده نداشته

 است. 
وي از آغاز آبگيري تاالب آبشينه همدان با باز کردن دريچه هاي 
سرريز سد اکباتان خبر داد و گفت: تاالب آبشينه نيز از طريق آب 
سد اکباتان در حال آبگيري است و پرندگان مهاجر و کنار آبزي در 

اين تاالب به سر مي برند. 
آبگيري 100 درصدي تاالب آق گل مالير

* معاون محيط زيست طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست 
استان همدان از آبگيري 100درصدي تاالب »آق گل« مالير و آغاز 

آبگيري تاالب آبشينه همدان پس از بارندگي هاي اخير خبر داد. 
مه����دي صفي خاني گفت: تاالب آق گل با ش����کافتن ديواره 
ت����االب در 3 نقطه در اس����تان همدان ط����ي 12 فروردين و هدايت 
س����يالبي که مي توانست باعث خسارت به اهالي اسالمشهر آق گل 

شود، آبگيري شد. 
وي افزود: از سوي استان مرکزي نيز، سيالب ها به سمت تاالب 
آق گل هدايت ش����د و در نتيجه آبگيري 100 درصدي اين تاالب 

را شاهد هستيم. 
صفي خان����ي ابراز امي����دواري کرد با توجه به اهميتي که تاالب 
آق گل در گزارش هاي سازماني دارد، طي سال هاي آتي اين وضعيت 

بهبود يابد. 
 ساخت رگ مصنوعي با فناوري نانو

 در سيستان و بلوچستان  
زاهدان   �  خبرنگار اطالعات:  رگ هاي مصنوعي با قطر کوچک 
با کمک فناوري نانو در دانش����کده مهندسي شهيد نيکبخت دانشگاه 

سيستان و بلوچستان ساخته شد. 
به گزارش روابط عمومي دانش����گاه سيستان و بلوچستان دکتر 
داود محبي کلهري عضو هيات علمي اين دانشگاه در اين باره اظهار 
داش����ت: اين پروژه تحقيقاتي از س����ال 90 آغاز شد و در سال 93 با 
امضاي تفاهمنامه اي بين اين دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
 ) NIMAD  ( و همچنين مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشکي

به منظور خودکفايي و توليد ملي به اجرا درآمد.  
وي افزود: پروژه ساخت رگ مصنوعي با قطر کوچک به صورت 
موفقيت آميزي با به کارگيري تکنيک هاي جديد مهندس����ي بافت و 
مواد مورد تاييد موسسه هاي معتبر بين المللي در آزمايشگاه تحقيقاتي 
با همکاري دانش����جوي دکتراي دانش����گاه سيستان و بلوچستان در 
 مدت ش����ش سال تا مرحله تس����ت حيواني با موفقيت انجام گرفته

 است.  
کله����ري ادامه داد: خ����واص مکانيکي و آزمايش هاي برون تني 
نمونه هاي طراحي شده به صورت کامل طبق استانداردهاي بين المللي 
مورد ارزيابي قرار گرفته و در ادامه مطالعات باليني رگ هاي مصنوعي 
ساخته  شده به طور موفقيت  آميزي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
توسط تيم تحقيقاتي دکتر غالمحسين کاظم  زاده فوق تخصص جراحي 

عروق و تروما بر روي گوسفند انجام شده است. 

ايالم �  خبرنگار اطالعات: معاون عمليات شرکت 
پااليش گاز ايالم از پايداري و ارتقاء توليد در واحدهاي 
فرآيندي پااليشگاه خبر داد و گفت: با انجام تعميرات 
مؤثر، رفع مش���کالت فني واحدهاي مختلف فرآيندي 
پااليشگاه شامل واحد هاي شيرين سازي آمين، نم زدايي، 
بازيافت اتان و يوتيلتي، پايداري و ارتقاء توليد محقق 

شده است.
عابدين زرگوش���ي افزود: تحقق پايداري و ارتقاء 
توليد مهمترين رکن از اهداف کالن اين پااليشگاه در 
مسير دستيابي به شرکتي سرآمد در سال 1404 در بيان 
ش���رکت هاي پااليش گاز در کشور محسوب مي شود 
که در اين خصوص فعاليت هاي خوبي در 3 سال اخير 
انجام ش���ده است و برنامه هاي منسجمي نيز در ادامه 
براي اجرا در دس���تور کار قرار دارد.وي ضمن اشاره 
به ارتقاء و پايداري توليد در واحدهاي شيرين س���ازي 
اين ش���رکت اظهار داشت: انجام تعميرات ريبويلرها، 
پاييپين���گ، برج جذب، مبدل هاي حرارتي صفحه اي و 
اصالح دستورالعمل هاي فرايندي در واحد شيرين سازي، 
همچنين تصفيه آنالين حالل در گردش در اين واحد 
با به کارگيري پکيج هاي زريني ساخت کارگاه مرکزي 
اين ش���رکت براي حذف نمک هاي پايدار حرارتي، 

از اقدامات ش���اخص براي توليد پايدار در واحدهاي 
شيرين سازي بوده است که با انجام اين موارد، تصفيه 
گاز در اين واحدها در مقايسه با سال قبل 20 درصد 
افزايش يافته است.مهندس زرگوشي افزود:  توليد گاز 
ماي���ع خام) LPG ( به عنوان يک محصول با ارزش در 
واحد بازيافت اتان نيز، در 2 سال گذشته با رسيدن به 
مجموع 60 هزار تن رشد بسيار چشمگيري داشته است.
وي به اهميت واحدهاي يوتيليتي )آب، برق و بخار( 
در پشتيباني توليد اشاره کرد و گفت: با انجام اقدامات 
مؤث���ر و از جمله انجام تعميرات دوره اي توربين هاي 
واحد نيروگاه، بويلرهاي فشار ضعيف متوسط در خارج 
از بازه تعميرات اساسي، آب، برق و بخار مصرفي در 

واحدهاي فرآيندي بدون وقفه مهيا شده است. 
مهندس زرگوشي افزود: صرفه جويي 30 درصدي 
مصرف آب با مديريت و بهينه سازي مصرف بخار در 
واحده���اي فرايندي، انجام تعميرات دوره اي بر روي 
تله هاي بخار و شناس���ايي نقاط هدر رفت و همچنين 
استفاده از ظرفيت نامي نيروگاه اين شرکت و تحويل 
بيش از 42 هزار مگاوات س���اعت برق به شبکه برق 
کشور در 2 سال گذشته، از ديگر اقدامات شاخص انجام 

شده در واحدهاي يوتيليتي محسوب مي شود. 

شهرري � خبرنگار اطالعات: معاون 
فني و عمران شهرداري منطقه 20 از اتمام 
فعاليت عمراني بخشي از کانال بازيافت و 
بازگشايي مسير دسترسي صالح آباد شرقي 
به بزرگراه هاي آزادگان و ش���هيد آويني 

خبرداد. 
يوس���ف علي دهقان افزود: بخشي از 
کانال بازيافت در محله سيزده آبان به علت 

محدوديت منابع مالي به مدت 2 س���ال 
نيمه کاره رها شده بود که با تدبير مديريت 
ش���هري منطقه و ارائه راهکارهاي جديد، 
پس از تالش يک ماهه مرمت و بازسازي 

شد. 
او با اشاره به اينکه تکميل اين پروژه 
يکي از درخواست هاي مهم شهروندان آن 
محدوده بوده اس���ت، افزود: با اتمام اين 

پروژه ها، مس���ير دسترسي به بزرگراه هاي 
شهيد آويني، بهش���ت   زهرا)س(، آزادگان 
و امام  عل���ي)ع( از طريق ج���اده امامزاده 

ابوالحسن )ع( بازگشايي شده است. 
* مديريت المان هاي ترافيكي 

همچنين معاون حمل و نقل ترافيک 
ش���هرداري منطقه 20 از راه اندازي سامانه 
Citymain )مديريت و نگهداري شهر( 

با هدف هوشمندسازي فرايند نگهداشت 
المان هاي ترافيکي اين منطقه خبرداد. 

اب���وذر رياضي گفت: براي اولين بار 
بين مناطق 22 گانه شهرداري تهران، نسخه 
آزمايشي س���امانه مديريت و نگهداشت، 
المان هاي ترافيکي با عنوان سرمايه مديريت 
و نگهداري ش���هر با هدف خدمات رساني 

بيشتر در منطقه 20 راه اندازي شد. 

او با اش���اره به اينکه اطالعات تمامي 
 GPS المان هاي ترافيکي منطقه با استفاده از
برداشت و روي نقشه هاي GIS ثبت شده 
اس���ت، افزود: نمايش لحظه اي موقعيت 
تيم هاي عملياتي، نمايش نقاط و تجهيزات 
ترافيکي، نمايش لحظ���ه اي رويدادها و 
وقايع جاري بر روي نقش���ه شهر از جمله 

ويژگي هاي اين سامانه است. 

  17 وقف قرآني در هرمزگان  به ثبت رسيد
بندرعباس- خبرنگار اطالعات: 88 وقف جديد در هرمزگان ثبت 

شد که از اين تعداد 17 وقف، قرآني است. 
رئيس اداره قرآني اوقاف و امور خيريه هرمزگان با بيان اين خبر 
افزود: اين موقوفات با نيت امور قرآني در شهرستان هاي پارسيان، ميناب، 

بندرلنگه، بستک، رودان و حاجي آباد ثبت شده است. 
حجت االسالم بهرام رنجبر افزود: راه اندازي ايستگاه هاي مشاوره 
وقف با عنوان همه واقف باشيم و جهت دهي به خيران به سمت امور 

روز جامعه، زمينه را براي ايجاد وقف هاي جديد فراهم کرده است. 
وي گفت: وقف سنت حسنه اي است که اثرات مثبتي در زندگي 

مادي و اخروي انسان دارد. 
اعطاي جايزه بين المللي به استاد علوم و صنايع غذايي 

دانشکده کشاورزي
ش���يراز � خبرنگار اطالعات: همزمان با روز جهاني زن، جايزه به 

استاد دانشکده کشاورزي، خانم موسوي نسب تعلق گرفت.  
مرضيه موسوي نسب استاد تمام علوم و صنايع غذايي و مؤسس 
و رئيس گروه پژوهش���ي فرآوري آبزيان دانشکده کشاورزي دانشگاه 

شيرازموفق به کسب جايزه علوم سافريج 2019 از بريتانيا شد.
 دکتر موس���وي نس���ب )فارغ التحصيل از دانشگاه هاي شيراز و 
م���ک گيل کانادا( پژوهش هاي بس���ياري را در حوزه ميکروبيولوژي 
وبيوتکنولوژي غذايي، ميکروبيولوژي صنعتي و تکنولوژي ش���يالت 
داشته است. او دراين راستا بيش از250 مقاله علمي داشته و بيش از60 

دانشجوي تحصيالت تکميلي راهنمايي کرده است. 
جايزه علوم س���افريج مورد حمايت دانشگاه  ها و مراکز تحقيقاتي 
برتر انگلستان از جمله امپريال کالج و اي بي ام و مرکز تحقيقات پزشکي 
لندن بوده و در دس���ته بندي هاي علوم پايه، مهندسي و علوم پزشکي 
به زنان دانش���مند دنيااختصاص مي يابد. اين نشان افتخار هر دو سال 
يکبار از يک بانوي دانش���مند به ديگربانوي علمي منتقل مي ش���ود. 
پيش از اين زهره عظيمي فر، دانش���يار دانش���کده مهندس���ي برق و 
 کامپيوتر دانش���گاه شيراز، جايزه علوم سافريج سال 2017 را دريافت

 کرد. 
نرخ بيکاري در روستاها 3 درصد کاهش پيدا مي کند

  کاکي � خبرنگار اطالعات: معاون توس���عه روس���تايي و مناطق 
محروم کشور از کاهش نرخ بيکاري در روستاها خبر داد و گفت: در 
سال جاري 1/5 ميليارد دالر از محل صندوق توسعه ملي به روستاييان 

و عشاير اختصاص يافته است. 
محمد اميد در جلسه شوراي اداري شهرستان دشتي با بيان اينکه 
اين اعتبار معادل 18 هزار ميليارد تومان است، گفت: تاکنون 14 هزار 
ميليارد تومان به اس���تان ها ابالغ ش���ده و 7 هزار و 500 ميليارد تومان 
نيز وصول شده است و مابقي نيز تالش داريم تا آخر خرداد به نقطه 

مطلوب برسانيم. 
  ب���ا اختصاص اين اعتبارات 300 تا 350 هزار فرصت ش���غلي 
در کش���ور ايجاد مي ش���ود و نرخ بيکاري در روستاها 3 درصد کاهش 

مي يابد. 
وي يادآور ش���د: در بخش توسعه روستايي نيز گام هاي ارزنده اي 
برداش���ته ش���ده، به طوري که در حال حاضر پوشش گاز رساني به 

روستاها به باالي 85 درصد رسيده است. 
وي با اش���اره به ظرفيت هاي خوب اس���تان بوشهر گفت: دريا، 
کش���اورزي، گردش���گري و منابع انرژي از ظرفيت هاي خوب استان 
بوش���هر به ش���مار مي رود که هر کدام از آنها جوابگوي توسعه يک 

استان است. 
برگزاري همايش موسيقي نقش ترنج در صومعه سرا  

صومعه سرا � خبرنگار اطالعات: نوراله صفرپور، رئيس اداره فرهنگ 
و ارشاداس���المي صومعه سرا گفت: چهارمين همايش موسيقي »نقش 
ترنج« در س���الن ش���هيدآويني مجتمع فرهنگي فارابي اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمي شهرستان صومعه سرا با حضور دوستداران هنرموسيقي 

برگزار شد.
صفرپور افزود: برگزاري همايش کنسرت هاي موسيقي آموزشگاه هاي 
هنرجويي باعث ايجاد انگيزه و خودباوري در ميان نوجوانان و جوانان و 
به ويژه تشويق هنرجويان به آموزش اصولي موسيقي در آموزشگاه هاي 

داراي مجوز رسمي مي شود.
وي همچنين گفت: دراين همايش به بيش از 50نفر از اساتيد و 
هنرجويان موسيقي موسسه فرهنگي هنري نقش ترنج صومعه سرا لوح 

تقدير و هدايايي به رسم يادبود تقديم شد. 

تحقق پايداري توليد در پااليشگاه ايالم

راه دسترسي صالح آباد شرقي به بزرگراه آزادگان بازگشايي شد 



گرگان � خبرن���گار اطالعات: 
همزمان با آغاز سال جديد و بارش هاي 
بي سابقه باران در نيم قرن گذشته همراه 
با طوفان و رعد و برق در اس���تان، 
گلستان، شهرها و صدها روستا در اين 
اس���تان در محاصره سيل قرار گرفت 
و باعث خراب���ي منازل و جاده هاي 
اصل���ي و روس���تايي و بين مزارع و 
همچنين زمين هاي کشاورزي، دام ها و 
مرغداري ها ش���د. بر اثر جاري شدن 
270 هزار هکتار اراضي و 100 هزار 
هکتار زمين هاي کش���اورزي به طور 
کامل نابود شد، به طوري که شماري 
از مسئولين کشوري و لشگري را روانه 
استان کرد و فرودگاه بين المللي گرگان، 
يکي از شلوغ ترين فرودگاه هاي کشور 
ش���د. همچنين تمامي مردم شهرها و 
روستاهاي استان براي ياري رساندن 
به همنوعان خود بس���يج شدند و با 
پخت ه���زاران پرس غذا همه روزه 
و توزيع آن ها در ميان س���يل زدگان 
به وسيله قايق هاي موتوري، نفربرهاي 
ارتش و تراکتور به همنوعان خود يک 
کار تاريخي انجام دادند که اس���کان 
خانواده هاي سيل زده در اماکن ورزشي، 
انبارها، سالن هاي بزرگ و مساجد از 

جمله اقدام هاي انجام شده بود. 
  عبدالرض���ا چراغعلي، معاون 
سياس���ي امنيتي استاندار گلستان در 
مصاحبه اختصاصي صبح پنجشنبه با 
خبرنگار ما در گرگان گفت:شهرهاي 
گنبد، آق قال، بندر ترکمن، گميشان، 
چن سبيلي و صدها روستاي ديگر در 
محاصره س���يل قرار گرفتند و تمامي 
دس���تگاه هاي اجرايي با تمام توان به 

ياري سيل زدگان شتافتند. 
  غراوي، سرپرس���ت استانداري 
گلس���تان نيز در جلسه با فرماندهان 
نيروهاي مسلح حاضر در مناطق سيلزده 
استان گفت: اصلي ترين هدف ما در 
حال حاضر تخليه هر چه سريعتر آب 
از منازل و معابر به سمت رودخانه و 
دريا است و تالش هاي شبانه روزي 
ستاد کل نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه و 
قرارگاه خاتم االنبيا که با همه امکانات 
در مناطق س���يلزده گلستان حاضر 

شده اند، قابل تقدير است. 
  وي اف���زود: روان آبي تازه اي از 
خروجي سدهاي گلستان و بوستان 
نداشته ايم، اما به دليل آب شدن برف 
ارتفاع���ات، اين آب به رودخانه هاي 
قره س���و و گرگانرود رسيده و دبي 
گرگانرود در مقطع پشت سد وشمگير 
از 74 مترمکعب به 94 متر مکعب در 

ثانيه افزايش يافته است. 
غراوي گفت: دغدغه ما خروج 
آب از منازل مردم و معابر است که بايد 
با همکاري شرکت  هاي آب و فاضالب 
شهري و روستايي، آب منطقه اي استان، 
سپاه و همچنين شهرداري تهران و با 
استفاده از پمپ هاي قدرتمند اين آب 

را تخليه کنيم. 
وي افزود: کانال رهبري ظرفيت 
انتقال 35 تا 50 متر مکعب آب در ثانيه 
به سمت کال شور و از آنجا به سمت 
رودخانه شور را دارد تا از اين طريق 
آورد رودخانه کاهش يابد. در شهرستان 
بندر ترکمن و در روستاي قره سو، کاتر 
ساکش���ن شرکت آب منطقه اي فعال 

اس���ت و اليروبي رودخانه و دريا را 
انجام مي دهد.  

وي يادآور شد: در گميشان دستگاه 
اليروب سازمان بنادر و دريانوردي در 
دهانه رودخانه گرگانرود فعال ش���ده 
است تا قدرت تخليه آب را به سمت 

دريا افزايش دهد. 
سرپرست اس���تانداري گلستان 
با اش���اره به همراهي ارتش گفت: 
کاتر ساکش���ن ارتش که از خرمشهر 
آورده ش���ده است، در کانال رهبري 
 فعال مي ش���ود و يک دستگاه بارج با 
2 بيل مکانيکي نيز در کانال صفاايشان 
مشغول فعاليت هستند تا آب پشت 
شهر گميشان را به سمت دريا تخليه 

کنند. 
وي گفت: موضوع ديگر آب آورد 
رودخانه اترک به سمت گميشان و به 
سمت پاسگاه هاست که با استفاده از 
ماشين آالت سپاه و ارتش تالش داريم 
کانال���ي که متعلق به محيط باني و به 
طول 10 کيلومتر است را اليروبي و آب 

را به سمت دريا هدايت کنيم. 
غراوي يادآور شد: تالش داريم 
تا يک هفته آينده آب موجود در منازل 
و معابر شهرهاي استان را تخليه کنيم 
و پس از آن شرايط بازگشت مردم و 
مرمت و ترميم خانه ها را فراهم آوريم 

و از مشکالت آنان بکاهيم. 
آغاز اولي��ن مرحله پرداخت 

غرامت به بيمه شدگان  
اولين مرحله پرداخت غرامت به 
بيمه ش���دگان خسارت  ديده از سيل 
اس���تان گلستان در شهرستان آق قال 
در بخش کش���اورزي انجام ش���د و 
اين کار با حضور دکتر حس���ن نژاد 
قائ���م مقام صندوق بيمه محصوالت 
کشاورزي کشور، دکتر مهاجر رئيس 
سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان، 
فرمان���دار آق قال، معاونان و مديران 
سازمان جهادکشاورزي استان و آق قال، 
مدير شعب بانک کشاورزي و رئيس 
صندوق بيمه محصوالت کشاورزي 

استان انجام پذيرفت. 
ارائه خدمات پزشکي  

 رئيس سازمان اورژانس کشور 
گفت: خدمات فوريت هاي پزشکي 
توس���ط تيم واکنش سريع اورژانس 
در 25 استان درگير در حوادث جوي 

اخير ارائه شد. 
دکتر پيرحس���ين کوليوند اظهار 
داش���ت: نيروهاي اورژانس کشور، 
پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت 
با حض���ور در محل ها و کمپ هاي 
اسکان موقت مردم مناطق سيلزده، دارو 
و تجهيزات و ملزومات پزشکي مورد 

نياز آنها را تأمين کردند. 
وي به وقوع زلزله 5/2ريشتري 
)ب���ا بيش از 12 پس لرزه( در مرز دو 
اس���تان ايالم و کرمانشاه اشاره کرد و 
گفت: خوشبختانه اين زمين لرزه که 
در روزه���اي اخير رخ داد، مصدوم و 

خسارت جاني نداشت. 
رئيس سازمان اورژانس از اعزام 
بيمارستان سيار به مناطق سيلزده لرستان 
به منظور تسهيل دسترسي سيلزدگان به 
خدمات درماني مورد نياز خبر داد. 

سرپرست مرکز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت به دنبال 

مشکالت مردم مناطق سيلزده پلدختر 
و معموالن در دسترسي به دفترچه هاي 
بيمه، تاکيد کرد: همه خدمات دارويي و 
درماني به سيلزدگان به صورت رايگان 

در حال انجام است. 
واکسيناسيون کودکان  

رئيس مرکز مديريت بيماري هاي 
واگير وزارت بهداش���ت با تشريح 
اقدامات انجام شده در جهت جلوگيري 
از بروز و طغيان بيماري هاي واگير در 
مناطق سيلزده، در عين حال بر لزوم 
اهميت مراقبت از سالمت سيلزدگان 

در کمپ ها و اردوگاه ها و تامين توالت 
و حمام بهداشتي در اين مناطق تاکيد 

کرد. 
دکتر محمدمهدي گويا، درباره 
آخرين وضع بهداشتي مناطق سيلزده 
و اقدامات انجام شده جهت جلوگيري 
از بروز و طغيان بيماري هاي واگير در 
اين مناطق گفت: خوشبختانه تا کنون 
اتفاق خاصي در مورد بروز و طغيان 
بيماري ه���اي واگير در هيچ کدام از 
مناطق سيلزده نداشتيم و اين حاصل 
تالش صدها نفر از کارکنان بهداشتي 

در اين مناطق است. 
وي با اشاره به فعاليت شبانه روزي 
کارکنان بهداشتي در مناطق سيلزده و 
رصد م���وارد به منظور جلوگيري از 
بروز و طغي���ان بيماري ها، گفت: به 
دنبال اقدامات انجام شده، تمام منابعي 
که مي توانستند سبب طغيان بيماري هاي 
واگير شوند، تحت کنترل درآمده اند و 
بر همين اساس هم با وجود گستردگي 
سيل در کشور، هيچ گونه طغيان بيماري 
اسهالي يا ديگر بيماري ها را نداشتيم. 

گويا به اسکان جمعيت زيادي 
از سيلزدگان در کمپ ها و اردوگاه ها 
اش���اره کرد و افزود: طبيعي است که 
اين شرايط، شرايط معمولي نيست و 
مي تواند افراد را در خطر بيماري هاي 
واگير قرار دهد و تالش شده که چنين 
اتفاقي نيفتد. در همين راس���تا نيز در 
بسياري از مناطق سيلزده آب آشاميدني 
به صورت بطري در اختيار مردم قرار 
گرف���ت و در مناطق���ي هم که آب 
بطري در دسترس نبود، تالش شده از 
تانکرهاي آب آشاميدني استفاده شود. 
اين تانکرها نيز قبل از اينکه در اختيار 
م���ردم قرار گيرند، از لحاظ ميزان کلر 
به دقت بررسي مي شوند. انجام چنين 
اقداماتي طي روزهاي گذشته براي ما 

بسيار اهميت داشت. 
وي در اين باره ادامه داد: در حال 
حاضر يکي از وظايف مهم سيس���تم 
بهداشتي، مراقبت از سالمت مردم در 
داخل کمپ ها و اردوگاه هاس���ت؛ به 
خصوص مادران باردار، کودکان زير 
پنج سال، نوزادان و افراد مسن. به همين 
دليل نيز برنامه هاي ويژه اي مخصوص 
آنها تهيه شده است که تضمين کننده 
سالمت آنها باشد و در عين حال نيز 
در تمام اين مراکز اقامتي، قابليت اجرايي 

داشته باشد. 
رئيس مرکز مديريت بيماري هاي 

واگير وزارت بهداشت از واکسيناسيون 
کودکان برخي مناطق سيلزده عليه فلج 
اطفال و س���رخک خبر داد وگفت: 
تالش ش���د در برخي از مناطق مانند 
منطقه گلس���تان و برخي از مناطق 
خوزستان، قطره فلج اطفال به کودکان 
داده شود. همچنين در برخي از مناطق 
خوزستان، واکسيناسيون عليه بيماري 
سرخک صورت گرفت؛ چراکه معموال 
سرخک در همين فصل شايع مي شود 
و اگر اين اقدام را به ويژه در مناطقي 
که انتظار بروز اين بيماري را داشتيم، 

انجام نمي داديم، ممکن بود با مواردي 
از سرخک مواجه شويم. خوشبختانه به 
دنبال اقداماتي که انجام شد حتي يک 

مورد بروز اين بيماري را نداشتيم. 
وي ب���ر ل���زوم رعايت نکات 
بهداشت محيط و بويژه تامين نيازهاي 
بهداشتي به خصوص دستشويي، توالت 
و حمام در مناطق سيلزده و در مراکز 
اقامت سيلزدگان تاکيد کرد و گفت: 
تامين اين نيازهاي بهداشتي در اولويت 
کارهاي نظارتي نيروهاي بهداشتي و 

همکاران بهداشت محيط قرار دارد. 
 تامي��ن س��رم ضد م��ار و 

ضد عقرب  
او ادامه داد: تالش کرديم س���رم 
ضد مار و ضد عقرب در تمام مراکز 
بهداشتي مناطق سيلزده قرار گيرد و به 
محض اين که کس���ي مارگزيده شود 

بالفاصله تحت درمان قرار گيرد.  
وزير بهداش���ت با بيان اين که 
وقوع سيل سبب بروز مشکالت زيادي 
براي مردم ش���د و مردم مشکالت را 
تحمل کردند، اما س���الي پربار براي 
کشاورزان خواهد بود، گفت: بايد از 
ظرفي���ت بيمه ها براي برطرف کردن 
پاره اي از مشکالت ايجاد شده ناشي 
از س���يل استفاده کرد. سعيد نمکي در 
جلسه مديريت بحران اليگودرز اظهار 
داشت: اگر روزي زاگرس مي خشکيد 
تمام زاگرس نشينان بايد به ناکجا آباد 
کوچ مي کردند و اين رحمت الهي را 

بايد افزون  تر از عذابي تلقي کنيم که بر 
مردم تحميل شد. 

وي اضافه کرد: در جلسه هيات 
دولت تصويب ش���د به کساني که 
خانه هايشان تخريب شده150 ميليون 
ري���ال وام بالعوض و تا350 ميليون 
ريال هم تسهيالت ارزانقيمت پرداخت 

شود. 
نمکي ادام���ه داد: به منازلي که 
مرم���ت نياز دارن���د50 ميليون ريال 
بالعوض و مق���داري به عنوان وام 

ارزانقيمت پرداخت خواهد شد. 

وزير بهداشت افزود: کساني که 
اراضي کشاورزيشان آسيب ديده هر 
هکتار20 ميليون ريال و باغات به ازاي 
ه���ر هکتار50 ميليون ريال بالعوض 
مي گيرند و دامپروري براي دام سبک 
پنج ميليون ريال و دام سنگين30 ميليون 
ريال و براي حوضچه  هاي پرورش ماهيان 
سردآبي رقمي پرداخت مي شود. وي به 
راه اندازي کلينيک تخصصي در مرکز 
خدمات جامع سالمت منطقه سيلزده 
و استقرار روانپزشک و روانشناس در 
اين کليني���ک در تمام ايام تعطيالت 
اش���اره کرد و افزود: اطالع رساني به 
اهالي منطقه براي استقرار روانشناس در 
مرکز و تشويق مراجعه به روانشناسان 
از ديگر فعاليت ها در اين مناطق بوده 
اس���ت. معاون حقوقي و امور مجلس 
وزارت آموزش و پرورش و مديرکل 
دفتر نظارت سازمان نوسازي توسعه و 
تجهيز مدارس به عنوان نمايندگان ويژه 
وزير از مدارس آسيب ديده حادثه سيل 

اخير در شيراز ديدن کردند. 
مع���اون حقوقي و امور مجلس 
وزير آم���وزش و پرورش گفت: با 
اس���تفاده از فرصت تعطيلي مدارس، 
آموزشگاه هاي آسيب ديده از سيل در 

شيراز آماده شد. 
ارسال50 کانکس  

  معاون عمراني وزير آموزش و 
پرورش گفت: روند آموزشي و تربيتي 
دانش آموزان نبايد تحت تاثير عوامل 

بحراني قرار گرفته و مختل ش���ود، از 
اين رو در نظر داريم هرچه سريع تر 50 
کانکس جهت تشکيل کالس درس به 
مناطق سيلزده گلستان ارسال کنيم تا در 
فاصله بازسازي و ترميم مدارس، روند 
آموزشي دانش آموزان ادامه پيدا کند. 

  رئيس سازمان توسعه و تجهيز 
مدارس کشور اضافه کرد: 3000 ميز 
و نيمکت براي مدارس آسيب ديده از 

سيل گلستان ارسال شد. 
دايرکردن کالس هاي درس  

  وزي���ر آم���وزش و پرورش با 

اشاره به آسيب300 واحد آموزشي در 
استان هاي مازندران، گلستان و لرستان 
بر اثر سيل گفت: ما تمام توان و تالش 
خود را براي رفع مشکالت نقاط آسيب 
ديده به کار گرفتيم و انشا ءاهلل تمامي 
دانش آم���وزان مي توانند در مدارس 
مذکور يا مکان هاي جايگزين حضور 
يابند.  بنابراين کالس هاي درس براي 
همه دانش آموزان مناطق سيلزده در 
نخستين روز پس از تعطيالت نوروزي، 

داير است. 
وي از اعزام هياتي به اس���تان 
گلس���تان خبرداد و اضافه کرد: در دو 
ش���هر گميش���ان و آق قال به علت 
آبگرفتگي مداوم تع���داد 28 واحد 
آموزش���ي استحکام و ايمني الزمه را 
از دس���ت داده اند و يکي دو مورد نيز 
تخريب داشتيم، خانواده ها هم مشکل 
رف���ت و آمد در اين محله هارا دارند، 
ل���ذا همکاران ما ماموريت دارند تا با 
ايجاد مراکز ش���بانه روزي موقت از 
وقفه تحصيلي دانش آموزان جلوگيري 

کنند. 
مدارس شيراز مشکلي ندارند 

بطحايي اضافه کرد: در اس���تان 
خوزستان نيز پيش بيني هاي الزم انجام 
گرفت���ه تا در ص���ورت بروز حادثه، 
موضوع مديريت شود، در شيراز نيز 
مدرس���ه اي دچار مشکل شده بود که 

رفع شد. 
وزير آموزش و پرورش با اشاره 

به اين ک���ه در منطقه »معموالن« و 
»پلدختر« لرستان شدت سيل زياده بوده 
و مدارس زيادي در حالت خطر قرار 
گرفته و آسيب ديده اند، گفت: اعتباراتي 
براي ايمن سازي و بازسازي مدارس 

پيش بيني شده است. 
وي گف���ت: وزارت آموزش و 
پرورش عمليات ترميم و بازس���ازي 
مدارس س���يلزده روستاهاي استان 

خوزستان را برعهده مي گيرد. 
تعويق اعزام به خدمت 

رئيس اداره سرمايه انساني سرباز 

س���تاد کل نيروهاي مسلح از تعويق 
دو ماهه اعزام به خدمت مشموالن و 
مرخصي اضطراري به سربازان ساکن 
در دو شهر پلدختر و معموالن استان 

لرستان خبر داد. 
سردار موسي کمالي با اعالم خبر 
اتخاذ تسهيالت ويژه به سربازان ساکن 
در شهرهاي پلدختر و معموالن اظهار 
داشت: با توجه به جاري شدن سيل 
ويرانگر در دو شهر پلدختر و معموالن 
که منجر به وارد شدن خسارت هاي 
س���نگين به خانه ها و مزارع مردم اين 
مناطق شد و همچنين در اجراي فرامين 
مقام معظم رهبري تصميماتي درباره 
نحوه س���ربازي و اعزام به سربازي 
مشموالن ساکن در اين مناطق اتخاذ 
شد. رئيس اداره سرمايه انساني سرباز 
ستاد کل نيروهاي مسلح افزود: بر اين 
اس���اس، اعزام مشموالن سربازي اين 
دو منطقه با دو ماه تعويق انجام خواهد 
ش���د و مشموالني که بايد در تاريخ 
19 فروردين و اول و 19 ارديبهشت 
سال 98 به سربازي اعزام شوند، موعد 

اعزامشان متعاقباً اعالم مي شود. 
وي اضاف���ه  کرد: س���ربازان 
يگان هاي نظامي و انتظامي مستقر در 
مناطق س���يلزده که در حال کمک به 
مردم هستند، با تشخيص يگان و پس 
از پايان مأموريتشان يک ماه مرخصي 

اضطراري دريافت خواهند کرد. 
ب���ه گفته کمالي فرماندهان بايد 

وضعيت س���ربازاني که در مرخصي 
بودند اما به دليل س���يل و مشکالت 
تردد نتوانستند خود را به موقع به محل 
خدمت برسانند بررسي و تأخير آنها 
را موجه و جزو مرخصي اضطراري 

محاسبه کنند. 
رئيس اداره سرمايه انساني سرباز 
ستاد کل نيروهاي مسلح يادآور شد: 
براي مش���موالن و س���ربازان مابقي 
شهرهاي درگير در سيل نيز در هفته 

بعد تصميم گيري صورت مي گيرد. 
پيش از اين نيز با تصميم ستاد 

کل نيروهاي مسلح، اعزام مشموالن 
سربازي مناطق س���يلزده در آق قال، 
گميشان، آزادشهر، بندر ترکمن، سيمرغ، 
ميانرود، بهشهر، سوادکوه شمالي، نکا 

و... به دو ماه بعد موکول شد. 
سامانه ثبت خسارت مددجويان 

بهزيستي فعال شد 
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
از پرداخ���ت 10 ميلي���ون تومان وام 
بالعوض براي بازس���ازي مس���کن 

مددجويان بهزيستي خبرداد. 
محمد شريعتمداري وزير تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اين که 
همه اقدامات در حمايت از سيلزدگان 
ادامه خواهد داشت، گفت: از ابتداي 
وقوع س���يل، س���ازمان بهزيستي و 
س���اير سازمان هاي تابعه وزارت رفاه 
هم���ه ظرفيت خود را براي کمک به 
مددجويان زير پوشش بسيج کردند و 
مديران مربوطه حضور ميداني فعال 
داشتند.وي افزود: سامانه ثبت خسارت 
مددجويان بهزيستي فعال شده تا ميزان 
خسارت وارده به طور کامل شناسايي 
ش���ود. شريعتمداري گفت: به رئيس 
س���ازمان بهزيستي دستور داده شد تا 
تمام مددجويان در مناطق سيلزده کمک 
هزينه معيشتي به ميزان 3 برابر مستمري 
بگيرند که طبق گزارش دريافت شده 
اين رقم ب���راي برخي از مددجويان 
مناطق سيلزده پرداخت شده است و 
بقيه تا هفته آينده پرداخت مي شود. 

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
ادامه داد: تمهيداتي انديشيده شده براي 
آن دس���ته از افرادي که آسيب جدي 
ناشي از سيل به زندگيشان وارد شده 
وام قرض الحسنه 5 ميليون توماني براي 
خريد لوازم منزل پرداخت ش���ود تا 

کمکي به آن ها شده باشد. 
ش���ريعتمداري اف���زود: براي 
مددجوياني که سرپرس���ت خانوار 
هس���تند عالوه بر کمک  هاي دولت، 
بهزيس���تي نيز مبلغ 10 ميليون تومان 
کمک بالعوض براي بازسازي مسکن 

به آن ها پرداخت مي کند. 
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
گفت: يکي ديگر از اقدامات انجام شده 
اين بوده که مراکز نگهداري مددجويان 
و گروه هاي هدف جابه جا و به نقاط 

امن رفته اند. 
شريعتمداري افزود: از سوي ديگر 
تيم هاي اورژانس اجتماعي، روانشناسان 
و مشاوران براي حمايت اجتماعي و 

رواني از ديگر آسيب ديدگان در منطقه 
فعال بوده اند. 

67 نفر بر اثر س��يل در کشور 
جان باختند 

رئيس پزش���کي قانوني کشور 
گفت: از ابتداي نوروز 67 نفر به دليل 
وقوع سيل و حوادث ناشي از آن جان 

خود را از دست داده اند. 
احمد ش���جاعي افزود: سيل از 
ابتداي نوروز سبب جان باختن 67 نفر 
در کشور ش���ده است که اين افراد 
شناس���ايي شدند و تشخيص هويت 

آن ها انجام گرفت.
وي ادامه داد: در اس���تان فارس 
21 نفر، لرس���تان 15 نفر )يک نفر به 
دليل تخريب پل و س���قوط خودرو( 
خراسان ش���مالي 3 نفر، گلستان 8، 
مازن���دران 5 نف���ر و همدان    5 نفر 
به دليل س���يل جان خود را از دست 
داده  اند. رئيس پزشکي قانوني کشور 
اضاف���ه کرد: يک نفر در قم به دليل 
سقوط در سيل، 2 نفر در محور رشت 
� قزوين به دليل رانش زمين، يک نفر 
در خوزس���تان، يک نفر در کرمانشاه،  
يک نفر در سمنان، 2 نفر در کهگيلويه 
و بويراحمد جان خود را به دليل سيل 
از دس���ت داده  اند. شجاعي گفت:  در 
روزهاي اخير يک جسد نيز در بابلرود 
در شمال کشور کشف شد و يک نفر 
نيز در خراسان رضوي بر اثر سيل جان 

باخته است.
تخريب 2199 جاده روستايي  

سخنگوي مديريت بحران کشور 
گفت: 2199 جاده روستايي بر اثر سيل 

مسدود شده و بعضاً از بين رفته اند.
بهنام س���عيدي با اش���اره به 
استان هايي که درگير بارندگي ها هستند، 
اظهار داشت: از ميان 25 استان کشور 
که درگير بارندگي هاي شديد هستند، 
6 اس���تان ايالم، کرمانشاه، لرستان، 
خوزس���تان، چهارمحال و بختياري 
و کهگيلويه و بويراحمد در ش���رايط 
اضطرار هستند و روي هم رفته 400 
ش���هر و روستا درگير شرايط جوي 

روزهاي اخير بوده و هستند. 
وي از مس���دود شدن 78 جاده 
ميان شهري در روزهاي اخير خبر داد 
و گفت: 2199 جاده روستايي براثر سيل 

مسدود و بعضاً از بين رفته اند. 
سعيدي با اشاره به ديگر خسارات 
س���يل در ايران گفت: هشتاد و چهار 
دهنه پل تخريب شده و در 15 استان 

141 رودخانه طغيان کرده است. 
سخنگوي مديريت بحران اضافه 
ک���رد: در اين ميان حدود 400 مورد 
رانش زمين گزارش ش���ده است که 
بيش���تر آنها مربوط به چهار محال و 
بختياري مي شود، همچنين در منطقه 
پلدختر استان لرستان به دليل شکسته 
شدن پل اصلي آن شهر شرايط حادتري 

گزارش شده است. 
وي از آماده باش 14 فروند بالگرد 
براي اعزام به اصفهان و ديگر مناطق 
سيلزده و آسيب ديده خبر داد و اضافه  
کرد: در تالش هستيم که همه ابزار و 
تجهيزات ويژه امدادرساني به مناطق 
س���يلزده را در اسرع وقت به مناطق 

آسيب ديده ارسال کنيم. 
سعيدي به اليروبي حدود 2 تا 5 

هزار کيلومتري رودخانه ها در روزهاي 
اخير اشاره کرد و گفت: همه امکانات 
الزم از سراسر کشور به مناطق سيلزده 
ارسال شد اما حجم بارندگي هاي امسال 

بسيار زياد است. 
انج��ام 380 س��ورتي پرواز 

امدادي
 250 تن مواد غذايي بين سيلزدگان 
لرستان توزيع شده است. امدادرساني با 
سرعت ادامه دارد و پيش بيني مي شود 
تا500 تن اقالم خوراکي را در روزهاي 

آينده بين سيلزدگان توزيع کنيم. 
به گفته دبير کل جمعيت هالل 
احمر 6 بالگ���رد از جمعيت هالل 
احمر، 2 بالگ���رد ارتش و 2 بالگردِ 
سپاه پاسداران در حال امدادرساني به 
سيلزدگان لرستان با محوريت شهرستان 

پلدختر هستند. 
فرمانده ناجا در س���فر به شهر 
گوريه شوشتر با مردم اين شهر ديدار 
و گفتگو کرد. س���ردار حسين اشتري 
درديدار با مردم بخش گوريه از توابع 
شوشتر، گفت: بنده به عنوان نماينده 
مقام معظم رهبري به ديدار شما آمدم 
تا عالوه بر گزارش مسائل و مشکالت 
شما به ايشان و ساير مسئوالن، مسائل 
مربوط به حوزه کاري خود يعني امنيت 
را بررسي کنم. وي افزود: به شما اطمينان 
مي دهم ضمن بيان مسائل و مشکالت 
اين شهرستان به همه مقامات، پيگير 

مطالبات شما نيز هستم. 
در ادامه اين ديدار، مردم گوريه 
ضمن تقدير و تش���کر از زحمات و 
تالش هاي نيروي انتظامي، اعالم کردند: 
شما نخستين مسئولي هستيد که در اين 
شهرستان حضور پيدا کرده و با مردم 
صحبت کرده ايد که از شما قدرداني و 

تشکر مي کنيم. 
فرمانده مرزبان���ي ناجا گفت: 
اقدامات خوبي در س���طح مديريت 
بحران استان انجام شده، اما سيلي که 
وارد منطقه شده، نيازمند کمک ويژه 

در سطح ملي است. 
سردار قاسم رضايي در بازديد از 
مناطق سيلزده مرزي استان خوزستان 
گفت: هجوم س���يل استان لرستان، 
کهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال 
و بختياري به سمت خوزستان، فشار 
زيادي به استان وارد کرده به نحوي که 
بخشي از شهر ها و روستا ها را گرفتار 

سيل کرده است. 
فرمانده مرزباني ناجا اضافه کرد: 
در اين خصوص اقدامات و هماهنگي 
الزم انجام ش���ده و نيروي انتظامي با 
تم���ام قوا در رابطه با مديريت بحران 
در کنار ساير مديران موضوع سيل را 

مديريت مي کند. 
سردار رضايي ادامه داد: نيروي 
انتظام���ي وظيفه تأمين امنيت مرزها، 
شهر ها و روستا هاي گرفتار در سيل را 
برعهده دارد و مسئوالن مديريت بحران 
استان خوزستان دغدغه اي در موضوع 

انتظامي نخواهند داشت. 
وي با اشاره به آسيب هاي وارده 
شده ناشي از سيل به يگان هاي مرزي 
اضافه کرد: سيل به بخشي از برجک 
و پاسگاه هاي مرزي آسيب وارده کرد 
که بخشي را ترميم کرده ايم و بخشي 

ديگر را آب گرفته است. 

4800ميلياردتومانخساراتسيلدراستانگلستان

تصوير هوايي از شهر سيلزده آق قال

آگهى تغييرات موسسه اتحاديه صنف ناشران و كتابفروشان تهران
 به شماره ثبت 34026 و شناسه ملى 14004095997 

 به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/05/16 � مجو� شما�� 35024 / � 
مو�� 97/5/30 �تا� �صنا� تهر�� تصميما� �يل �تخا� شد: محل موسسه �� ��حد ثبتى تهر�� 
به ���� �س���تا� تهر�� - شهرستا� تهر�� - بخش مركز� - ش���هر تهر��- محله جمهو�� - 
خيابا� 12 فر���ين - كوچه مهر - پال� 6- طبقه ��� - كدپستى 1314814161 تغيير يافت � 

ما�� مربوطه �� �ساسنامه بشر� فو� �صال� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393703) 

آگهى تغييرات 
موسسه غير تجارى انجمن آينده نگرى ايران

 به شماره ثبت 22947 و شناسه ملى 10103680459 
به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1396/09/22� مجو� به شما�� 
3/287098 مو�� 96/12/06 ����� علو� � تحقيقا� � فنا��� تصميما� 
�يل �تخا� ش���د: عبد�لرحيم گو�هى به عنو�� �ييس هيئت مدير� به شما�� 
ملى 0041431359 � س���عيد خز�يى به عنو�� نايب �ييس به ش���ما�� 
مل���ى 3256620450 � محمد خلج به عنو�� خز�نه ��� به ش���ما�� ملى 
4578609979 تعيين گر�يدند. كليه �سنا� تعهد ��� با �مضا� �قا� �كتر 
عبد�لرحيم گو�هى (�ييس هيئت مدير�) يا �قا� �كتر سعيد خز�يى (نايب 
�ييس) � �قا� محمد خلج خز�نه ��� همر�� با مهر �نجمن � نامه ها� �سمى 
با �مضا� �قا� �كتر عبد�لرحيم گو�هى (�ييس هيئت مدير�) يا �قا� �كتر 

سعيد خز�يى (نايب �ييس ) معتبر خو�هد بو�. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393702) 

آگهى تغييرات 
شركت خدمات بيمه اى آتيه نگر ما سهامى خاص

 به شماره ثبت 422337 و شناسه ملى 10320752054 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1397/02/30 
� مجو� ش���ما�� 97/2/1300/10830 مو�خ���ه 97/06/21 بيمه ما 
تصميما� �يل �تخا� شد: تر��نامه � حسا� سو� � �يا� شركت منتهى 
به 1396/12/29 مو�� تصويب قر�� گرفت. موسسه حسابرسى ��مو� 
پر��� �ير�� مشهو� به شناس���ه ملى 10861687625 بعنو�� با��� 
�صلى � موسسه حسابرسى بهر�� مشا� به شناسه ملى 10840017999 
بعنو�� با��� على �لبدلبر�� مد� يكس���ا� مالى �نتخا� گر�يدند - 

���نامه �طالعا� به عنو�� ���نامه كثير�النتشا� شركت �نتخا� شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393701) 

آگهى تغييرات شركت توسعه عمران ساختمان نسيم سهامى خاص 
به شماره ثبت 488540 و شناسه ملى 14005677313 

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1397/08/23 تصميما� �يل �تخا� شد: �عضا� 
هيئت مدير� بر�� بقيه مد� تصد� به قر�� �يل تعيين گر�يدند: �قا� غالمرضا �فشا� 
به شما�� ملى4910668470به نمايندگى ��ش����ركت توسعه عمر�� ساختما� �مد�� 
 به شناسه ملى 14005180037 به سمت �ئيس هيا� مدير� �قا� حسين ها�� ���� 
به شما�� ملى1753428335به نمايندگى �� ش����ركت عمر�� گستربصير به شناسه 
ملى 10320508185 به س����مت نائب �ئيس هيا� مدير� �ق����ا� على عبا� ���� به 
شما�� ملى0061384331 به نمايندگى �� شركت عمر�� گستر بصير تهر�� به شناسه 
ملى14004476790 به سمت عضو هيا� مدير� �قا� �حمد�ضا شها� به شما�� ملى 
1551915499 (خا�� �� س����هامد���� � هيا� مدير�) به سمت مديرعامل كليه ����� 
� �سنا� بها��� � تعهد��� شركت با �مضا� مدير عامل يا �ئيس هيأ� مدير� � يك تن �� 
�عضا� هيأ� مدير� همر�� با مهر شركت � مكاتبا� عا�� � ����� با �مضا� مدير عامل 
� يا �ئيس هيأ� مدير� همر�� با مهر شركت ����� �عتبا� مى باشد. هيأ� مدير� كليه 
�ختيا��� خو� بش����ر� مند�� �� بندها�(1) � (4) � (6) � (7) � (9) � (10) � (11) � 

(12) � (13) � (15) �يل ما�� 40 �ساسنامه �� به مدير عامل شركت تفويض نمو�. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393704) 

آگهى تغييرات موسسه انجمن آينده نگرى ايران م 
به شماره ثبت 22947 و شناسه ملى 10103680459 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1396/09/22 � مجو� به ش���ما�� 76362 مو�� 
97/04/11 ����� علو� � تحقيقلت � فنا��� تصميما� �يل �تخا� ش���د: محل شركت �� ��حد 
ثبتى تهر�� به نش���انى: �ستا� تهر�� - شهرس���تا� تهر�� - بخش مركز� - شهر تهر��- محله 
بهجت �با�-خيابا� پزشك-خيابا� شهيد �كتر حسن عضد�-پال� 76-طبقه ���- كد پستى 

1597633145 تغيير يافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393699) 

آگهى رسمى شركت سرمايه گذارى بين المللى مهندسين مشاور الر 
سهامى خاص به شماره ثبت 241304 و شناسه ملى 10102820522 

به �س���تنا� نامه ش���ما�� 1397168002867185 م���و�� 1397/10/04 � نامه ش���ما�� 
1397168002833869 مو�� 1397/10/02 � نامه ش���ما�� 1397168003565985 مو�� 
1397/11/17 � ���نامه شما�� 9409972160900931 مو�� 1394/09/25 صا��� �� شعبه 
44 ���گا� عمومى حقوقى مجتمع قضايى ش���هيد صد�� �ظها�نامه به ش���ما�� 95964 مو�� 

1383/12/29 �بطا� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393698) 

آگهى تغييرات شركت زر سيما نامى رسا سهامى خاص
 به شماره ثبت 535687 و شناسه ملى 14008035841 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/11/08 تصميما� 
�يل �تخا� شد: �ساسنامه جديد ش���ركت �� 61 ما�� تصويب � جايگزين �ساسنامه 

قبلى شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393695) 

آگهى تغييرات شركت زالل ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 52979 و شناسه ملى 10100981210 

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1397/10/25 تصميما� 
�يل �تخا� ش���د: �ق���ا� �مير منص���و� عطائى به ش���ما�� ملى 
0039939421 به س���مت مدير عامل � �ئيس هيئت مدير� �قا� 
محمد على جنا� به ش���ما�� ملى 0034791485 به سمت نايب 
�ئيس هيئت مدير� خانم فر��نه فهيمى به شما�ملى 0049735586 
به س���مت عضو هيئت مدير� تعيين گر�يدند. كليه �سنا� � ����� 
بها��� � تعهد��� ش���ركت �� قبيل چك� س���فته� بر���� قر�����ها 
� عقو��س���المى با �مضا� مدير عامل � نايب �ئيس هيئت مدير� � 
 يا يكى �� �نها به همر�� �قا� عبد�لناص���ر عطايى (خا�� �� �عضا)با 

كد ملى 2279204975 همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393696) 

آگهى تغييرات موسسه انجمن آينده نگرى ايران
 به شماره ثبت 22947 و شناسه ملى 10103680459

 به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� مو�� 1396/09/13 � مجو� 
به شما�� 3/287098 مو�� 96/12/06 ����� علو� � تحقيقا� � فنا��� 
تصميما� �يل �تخا� ش���د: س���عيد خز�ئى 3256620450 . عبد�لرحيم 
گو�ه���ى 0041431359 . على متولى ���� ���كانى 0041189795 . �مير 
ناصر �خو�� 0049598732 . محمد خلج 4578609979 6. فر� تركما� 
0491144644 . مجيد كر�م���ت ���� 2002123365 به عنو�� �عضا� 
�صلى هيئت مدير� � �مير هوش���نگ حيد�� 0054075262 . عبد�لرحيم 
پد��� 2002676585 به عنو�� �عضا� على �لبد� هيئت مدير� بر�� مد� 
3 سا� �نتخا� گر�يدند. سرفر�� هاش���م خانى 2093614693 به عنو�� 
با��سى �صلى � �حد �ضائيا� 5199865072 به عنو�� با��� على �لبد� 

بر�� مد� يك سا� مالى �نتخا� گر�يدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393700) 

آگهى تغييرات
 شركت تعاونى مصرف كاركنان وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى 

به شماره ثبت 5496 و شناسه ملى 10100276287 
به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1396/06/05 � مجو� شما�� 
153910 مو�خ���ه 96/8/10 ����� تعا�� تصميما� �يل �تخا� ش���د: 
�قا� بهر�� ��س���تكا� باكدملى 2690733862به عن���و�� مديرعامل � 
�ئيس هيئت مدي���ر� ��قا� س���يدحبيب �ضايى ��ياكن���ا�� باكدملى 
2708854308به عنو�� نايب �ئيس هيا� مدي���ر� ��قا� على يز��نيا� 
به عنو�� منشى هيا� مدير� به مد� سه س���ا� �نتخا� گر�يدند - كليه 
�س���نا������� تعهد���بانكى پس ��تصويب هيا� مدي���ر� با���مضا� بهر�� 
��ستكا� مديرعامل ��ئيس هيئت مدير� تعا�نى به عنو�� ���ند� �مضا� ثابت 
�سيدحبيب �ضايى ��ياكنا�� نايب �ئيس هيئت مدير� همر�� بامهرشركت 
تعا�نى ���غيا� نايب �ئيس هيا� مدير� �مضا� �قا� سيدحسين موسو� 
معتبر�ست. ����� عا�� با�مضا� مديرعامل همر�� بامهرشركت معتبر�ست. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393697) 

آگهى تغييرات شركت توليدى صنعتى پكا شيمى سهامى خاص
 به شماره ثبت 119902 و شناسه ملى 10101634478 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/11/13 تصميما� �يل �تخا� شد: 
كليه ����� � �س���نا� مالى � تعهد ���� قر�����ها � مكاتبا� عا�� با يك �مضا� �� سه 

�مضا� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر شركت معتبر ميباشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393690) 

آگهى تغييرات شركت توليدى بازرگانى آذين پالست صبا 
سهامى خاص به شماره ثبت 239073 و شناسه ملى 10102799281 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� م���و�� 1397/11/17 
تصميما� �يل �تخا� شد: موسسه حسابرس���ى �خدما� مديريت تدبير محاسب ��يا به 
شناسه ملى 10103875490 به عنو�� با��� �صلى � خانم نسا� �بر� لو�سانى به شما�� 

ملى 0073446343 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� يك سا� مالى �نتخا� گر�يدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393689)

آگهى تغييرات شركت تهويه سازان آروين سهامى خاص
 به شماره ثبت 210584 و شناسه ملى 10300059790 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/04/10 تصميما� �يل �تخا� شد: 
محل شركت به نشانى: �ستا� �يال� - شهرس���تا� �يال� - بخش مركز� - شهر �يال�-محله شا� 
�با�- خيابا� شهيد �شرفى �صفهانى- بن بست پا�سيا� - پال� 0- مجتمع برليا� - طبقه ��� - 

با كد پستى 6931857748 تغيير يافت � ما�� 4 �ساسنامه به شر� فو� �صال� مى گر��. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393693) 

آگهى تغييرات شركت توسعه صنعت ايران افق سهامى خاص
 به شماره ثبت 86015 و شناسه ملى 10101304612 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/11/23 تصميما� �يل �تخا� شد: 
سرمايه ش���ركت �� مبلغ 100000000000 �يا� به مبلغ 500000000000 �يا� منقسم به 
5000000 سهم 100000 �يالى با نا� كه تماما پر��خت ش���د� � �� محل مطالبا� حا� شد� 
تامين گر�يد� �فز�يش يافت � ما�� مربوطه �� �ساس���نامه بشر� فو� �صال� � �يل ثبت �� لحا� 

�فز�يش سرمايه �� تا�يخ فو� �لذكر تكميل �مضا گر�يد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393692) 

آگهى تغييرات 
شركت مهندسى بهين پژوهش خاور سهامى خاص

 به شماره ثبت 178026 و شناسه ملى 10102203380
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1397/07/03 
تصميما� �يل �تخا� شد: �عضا� هيأ� مدير� بمد� 2 سا� بشر� �يل �نتخا� 
شدند �قا� س���يد حس���ين �باغيا� با كد ملى 0045042047� �قا� سعيد 
توتونچى با كد ملى 0069216274 به سمت �ئيس هيئت مدير� � مدير عامل 
� �قا� �لى تنها با كد ملى 0067538665به س���مت نايب �ئيس هيئت مدير� 
كليه �س���نا� � مد��� � ����� بها��� با �مضا� مشتر� سعيد توتونچى(�ئيس 
هيئت مدير� � مدير عام���ل) � �لى تنها (نايب �ئيس هيئت مدير�) همر�� با مهر 
شركت معتبر مى باشد. مؤسسه حسابرسى �طهر شناسه ملى 10100177661 
به عنو�� با��� �صلى � خانم ��� حيد�� با كد ملى 0059778792 به سمت 
با��� على �لبد� بر�� مد� يك س���ا� مالى �نتخا� شدند. تر��نامه � حسا� 

سو� � �يا� سا� مالى منتهى به 96/12/29 تصويب گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393691) 

آگهى تغييرات 
شركت صندوق پژوهش و فناورى غير دولتى سالمت تهران 

سهامى خاص
 به شماره ثبت 431223 و شناسه ملى 14000294243 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/11/03 تصميما� �يل 
�تخا� شد: �قا� مير���� عمر�نى به كد ملى 0041855922 به نمايندگى �� 
�نستيتو پاستو� �ير�� با شناسه ملى 0041855922 به عنو�� �ئيس هيأ� 
مدير� � �قا� سيد محسن �طيابى به كد ملى 1219711705 به نمايندگى 
�� ش���ركت گر�� توسعه �قتصا�� ������ با شناس���ه ملى1219711705 
به عنو�� ناي���ب �ئيس هيأ� مدي���ر� � �قا� ناصر �ياح���ى به كد ملى 
0044983311 ب���ه نمايندگى �� ش���ركت ��ما� ��� با شناس���ه ملى 
0044983311 به عن���و�� عضو هيأ� مدير� � �ق���ا� مهيا� پل ���� 
مقد� به كد ملى 2580450858 به نمايندگى �� ����� بهد�شت���ما� � 
�مو�� پزشكى با شناسه ملى 2580450858 به عنو�� عضو هيأ� مدير� 
� �قا� مصطفى �حمانى خضر� به كد ملى 0057255512 به نمايندگى 
�� شركت ����سا�� �سو� با شناس���ه ملى 0057255512 به عنو�� عضو 
هيأ� مدير� � سيد �بو�لفضل �بو�لفضلى به شما�� ملى 5199251317 به 
عنو�� مديرعامل بر�� باقى مد� تصد� هيا� مدير� تعيين گر�يدند. كليه 
����� � �س���نا� تعهد��� شركت با �مضا� مديرعامل � يكى �� �عضا� هيأ� 
مدير� همر�� با مهر ش���ركت � �� صو�� نبو� مديرعامل با �مضا� �� عضو 

هيأ� مدير� به همر�� مهر شركت ����� �عتبا� مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393694) 

آگهى تغييرات شركت مركز آموزشهاى هوائى هما سهامى خاص
 به شماره ثبت 230820 و شناسه ملى 10102718757 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1397/05/08 �مجو� شما�� 
35496مو��97/6/20س���ا�ما� هو�پيمايى كشو�� تصميما� �يل �تخا� شد: تر��نامه � حسا� 

سو� � �يا� سا� مالى منتهى به 29 �سفند ما� 1396 تصويب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393683) 

آگهى تغييرات شركت خدمات بيمه اى اميد نگر آسيا سهامى خاص 
به شماره ثبت 387544 و شناسه ملى 10320380012 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/07/15 � باستنا� 
مجو� به ش���ما�� 437027 - 97 مو�� 1397/09/01 �مو� نمايندگا� � كا�گز���� 
بيمه �سيا تصميما� �يل �تخا� ش���د: تعد�� �عضا� هيئت مدير� �� 5 نفر به 3 نفر 

كاهش يافته � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393687) 

آگهى تغييرات شركت نارگان سهامى خاص
 به شماره ثبت 39090 و شناسه ملى 10100845000 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/11/07 تصميما� �يل �تخا� 
شد: �قا� فريد�� كيهانى به كد ملى0041377141 بعنو�� �ئيس هيئت مدير� 
� مدير عامل � �قا� يوسف سعيد فرجى به كد ملى2594013250 بعنو�� نائب 
�ئيس هيئت مدير� ��قا� �يگن باغوميا� ��لت �با�� به كد ملى1816674842 
� شركت پويندگا� پايد�� نا�گا� به شناسه ملى10103709856به نمايندگى 
خانم فر���� عبد�للهى نمين كد ملى 0041746546 � شركت تو�� توسعه برنا 
به شناس���ه ملى10320350140 به نمايندگى �قا� مسعو� على مد� كد ملى 
0045120935 � ش���ركت جها� يا��� پايد�� به شناسه ملى10320661197 
به نمايندگى �قا� فرشيد س���ر��� به كد ملى0490190901 به عنو�� �عضا� 
هيئت مدير� �نتخا� گر�يدند. - حق �مضا� طبق �ساس���نامه شركت مشتركا با 

�مضا� �� عضو هيئت مدير� � يا يك عضو � مدير عامل تفويض گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393681) 

آگهى تغييرات
 شركت پترو شيمى آبادان شركت سهامى عام

 به شماره ثبت 10716 و شناسه ملى 10100430706
 به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1397/04/09 
تصميما� �يل �تخا� ش���د: صو�تها� مالى � صو�� سو� � �يا� بر�� سا� 
مالى منتهى به تا�يخ 1396/12/29 م���و�� تصويب مجمع قر�� گرفت. - 
موسسه حسابرس���ى � خدما� مديريت �هبين به شما�� شناسنامه ملى 
10100379311 به عنو�� با��� �صلى � موسس���ه حسابرس���ى ��مو�� 
كا��� به شما�� شناسنامه ملى 10100468600 بعنو�� با��� على �لبد� 
 بر�� مد� يك س���ا� �نتخا� گر�يد - ���نامه �طالع���ا� بعنو�� ���نامه 
كثير �النتشا� جهت ��� �گهى � �طالئيه ها� شركت بر�� مد� يك سا� 

تعيين گر�يد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393684) 

آگهى تغييرات شركت ارزش آفرينان سامان سهامى خاص
 به شماره ثبت 504436 و شناسه ملى 14006512684 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/11/06 تصميما� �يل �تخا� شد: 
�عضا� هيئت مدير� به قر�� �يل بر�� باقيمان���د� مد� تصد� تعيين گر�يدند: �قا� 
عليرضا سلطانى به شما�� ملى 0010864601 به نمايندگى �� شركت سهامى خا� 
توسعه ساختمانى ساما� به شناس���ه ملى 10103421202 به عنو�� �ئيس هيأ� 
مدير�� - خانم مريم نويد� به ش���ما�� ملى 0602619904 به نمايندگى �� شركت 
بامسئوليت محد�� توس���عه تجا�� پيا� �ير�نيا� به شناسه ملى 10102930669 
به عنو�� نايب �ئي���س هيأ� مدير� - �ق���ا� كيومر� فر�هانى به ش���ما�� ملى 
5449918089 به نمايندگى �� شركت بامسئوليت محد�� فر�� ماهر �سيا به شناسه 
ملى 10102628434 به عنو�� عضو هيأ� مدير� � مديرعامل - كليه �سنا� � ����� 
بها��� تعهد��� شركت �� قبيل چك� سفته� بر��� قر�����ها � عقو� �سالمى با �مضا� 
�� عضو هيأ� مدير� همر�� با مهر شركت � نامه ها� عا�� � ����� شركت با �مضا� 

يكى �� �عضا� هيأ� مدير�� همر�� با مهر شركت معتبر �ست. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393685) 

آگهى تغييرات شركت گلف اجنسى ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 8387 و شناسه ملى 10100361820 

 به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� م���و�� 1396/09/28 � مجو� ش���ما��
 47367 / � / 97 مو�خه 1397/11/8 س���ا�ما� بنا�� � ��يانو��� تصميما� �يل 
�تخا� شد: شعبه«بند�عبا�»: �ستا� هرمزگا�–بند�عبا�– بلو�� �ما� خمينى– ميد�� 
شهد�- ساختما� ملكه �س���مانها– طبقه 11- ��حد 12 كد پستى: 7913911971 
مدير شعبه �قا� مس���عو� �نجبر� ���ند� كد ملى 3391913509 تاسيس گر�يد. 
شعبه«خو��نگى»: �ستا� خو�س���تا�- بند��ما� خمينى(��)– خو��نگى– ترمينا� 
�ختصاصى شركت گلف �جنس���ى �ير�� كد پستى: 6357128411 مدير شعبه �قا� 
محمد على خسر�� ���ند� كد ملى 2300037874 تاسيس گر�يد. شعبه«بوشهر»: 
�ستا� بوشهر-بند� بوشهر-خيابا� مطهر�-��بر�� پمپ بنزين–پاسا� مد��–طبقه 
���-ش���ركت گلف �جنس���ى �ير�� كد پس���تى: 7516633675 مدير شعبه �قا� 
جمش���يد حيد�� ���ند� كد ملى 1930043430 تاسيس گر�يد. شعبه«عسلويه»: 
�ستا� بوشهر- بند� عسلويه- خيابا� جمهو��– كوچه ياسمن- كو� ��بر�� چا� 
بها�ستا�- شركت گلف �جنسى �ير�� كدپستى: 75119413894 مدير شعبه �قا� 

مسعو� نجفى ���ند� كد ملى 2372398954 تاسيس گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393688) 

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور پل مير سهامى خاص
 به شماره ثبت 39183 و شناسه ملى 10100845924 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/11/13 تصميما� �يل �تخا� شد: 
محل ش���ركت �� ��حد ثبتى تهر�� به ���� �ستا� تهر��� شهرستا� تهر��� بخش 
مركز�� ش���هر تهر��� گاند�� خيابا� گاند�� خيابا� يكم� پال� 12� طبقه س���و� 

كد پستى 1516984414 تغيير يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393677) 

آگهى انحالل شركت مديريت سيستم هاى هوشمند راهبر كار آمد
 سهامى خاص به شماره ثبت 421905 و شناسه ملى 10320727999 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/10/22 تصميما� �يل �تخا� 
ش���د: ش���ركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� گر�يد � مهد� نجا�� به ش���ما�� كد ملى 
0439584485 بر�� مد� �� سا� به س���مت مدير تصفيه �نتخا� گر�يد. نشانى محل تصفيه: 
تهر��- خيابا� ش���ريعتى- خيابا� شهيد �س���تگر��(ظفر) پال� 69 طبقه ��� – كدپستى 

1911834713 مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393678) 

آگهى تغييرات شركت مهندسى زى نر سهامى خاص
 به شماره ثبت 42106 و شناسه ملى 10100874794 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/08/23 تصميما� �يل 
 �تخا� شد: - كد پس���تى محل ش���ركت: 1131863735 � پال� 812 

مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393679) 

آگهى تغييرات شركت صنايع كابل كاويان سهامى خاص
 به شماره ثبت 122547 و شناسه ملى 10101660497 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1397/08/02 تصميما� 
�يل �تخا� شد: تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالى96 به تصويب �سيد. عليقلى 
فر��� با كد مل���ى2802941291 به عنو�� �ئيس هيئت مدي���ر� خد�قلى حاجى 
حسينلو با كد ملى 2802949268 به عنو�� نايب �ئيس هيئت مدير� حسين حاجى 
حسينلو با كد ملى2802951408 به س���مت مدير عامل � عضو هيئت مدير� �قا� 
 ياشا� حاجى حس���ينلو با كد ملى0453283403 � خانم سولما� حاجى حسينلو با 
كد مل���ى0063040158 به عنو�� �عضا� على �لبد� بر�� مد� �� س���ا� �نتخا� 
گر�يدند. كليه �س���نا� تعهد ��� با �مضا �� نفر �� �عضا هيئت مدير� � مهر ش���ركت 
معتبر خو�هد بو�. مؤسسه حسابرس���ى � خدما� مديريت معتمد ��كا� به شناسه 
ملى10104073682 ب���ه عنو�� با��� �صل���ى � �قا� ه���ا�� موحد� با كد 
ملى0047711132 به عن���و�� با��� على �لبد� به مد� يكس���ا� مالى �نتخا� 

گر�يدند. ���نامه �طالعا� جهت ��� �گهى ها� شركت �نتخا� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (393675) 
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سرويس شهرستان ها: بهار امسال با بارش هاي سيل آسا به كشورمان رسيد و 
اليروبي نكردن رودخانه ها و سدها و سرريز شدن آب هاي فراوان به شهرها وروستاها 
همه را غافلگيركرد. دو روز پس از ش���روع س���ال جديد، بارش باران هاي تند، در 
استان هاي مازندران و گلستان سبب شدكه ساكنان اين دو استان شروع عيد را در 
خانه هاي آبگرفته جشن بگيرند و حاال با گذشت بيش از 18 روز از آن بارش ها، 
هنوز مناطقي در شهرهاي گميشان و آق قال در استان گلستان همچنان درگير سيل 
هستند. در چهارمين روز عيد، بارندگي نيم ساعته در شيراز سبب بروز سيل شد و 
خودرو هاو سرنشينان آن را در دروازه قرآن اين شهر درهم كوبيد و 21 كشته و 110 
زخمي برجا گذاشت. سيل اين بارحركت خودرا به سمت خوزستان كشاند و موجب 
سرزير شده سدهاي مهم استان شدو درحالي كه همچنان مسئوالن درحال كلنجار با 
سيل دراين منطقه هستند، سيل تهديد براي استان هاي كرمانشاه، لرستان و ايالم شد 
و سبب طغيان رودخانه ها و تخليه ساكنان شهر و روستاها شد. جاري شدن سيل 
در 16روز اول امسال دركشور تاكنون بيش از 60 كشته و صدها زخمي و ميلياردها 
تومان خسارت برجا گذاشته است ومسئوالن كشورقول داده اند كه تازماني كه زيان ها 

سيل را برطرف نكرده اند، دست از كار نخواهند كشيد.  
در اي���ن ميان اگرنبود فرمان مقام معظم رهبري درخصوص دخالت نيروهاي 
مس���لح براي كمك رس���اني به گرفتار شدگان در سيل دراستان گلستان و حضور 
گسترده نيروهاي ارتشي، سپاهي و بسيجي و ناجايي شايد خسارت دراين استان 

گسترده تر نيز مي شد. 
10 اس���تان و حدود يك هزار و 900 ش���هر و روستاي ايران از ابتداي نوروز 
امسال گرفتار سيل و خسارات ناشي از آن بودند و تمام اركان كشور اعم از دولت، 
نيروهاي امداد و نجات، ارتش، سپاه و ساير نهادهاي دولتي و خصوصي به صورت 
هماهنگ و يكدل كمك به سيلزدگان و رفع دغدغه هاي مردم را در اولويت امور 
خود قرار داده و آستين همت باال زده اند تا به بهترين نحو و در سريعترين زمان از 

آالم و مشكالت مردم بكاهند. 
كمك هاي مردمي به سيلزدگان در شرايطي كه بيشتر مردم درحال گذران تعطيالت 

عيد بودند نيز نمود ديگري از همدلي ايرانيان در شرايط سخت بود. 
سرريزشدن سدهاي گلستان

در روزهاي آغازين   سال جديد بارش بيش از 300 ميليمتر باران در 35 ساعت كه 
با آب ناشي از   برف ذوب شده قبلي توأمان شد، سبب سرريز شدن سدهاي گلستان 
و بوستان و طغيان   رودخانه هاي گرگانرود شد به طوريكه ابتدا شهر گنبد را به زير 

آب برد و سپس روانه شهرها    و روستاهاي شمالي و غربي استان گلستان شد  . 
از سوي ديگر بارندگي هاي شديد   در مناطق باالدست حوضه هاي آبريز كارون، دز 
و كرخه در 2 هفته اخير سبب آبگرفتگي   روستاهاي و شهرهاي حاشيه اين رودخانه ها 

در شهرستان هاي دشت آزادگان، شوش،   حميديه، شوشتر، اهواز و كارون شد . 
 همزمان با آغاز موج دوم   بارش هاي فروردين، بسياري از شهرها و روستاهاي 
استان لرستان نيز درگير   سيل شدند. شهرهايي مانند پلدختر،  دورود، خرم آباد و اليگودرز 
در   محاصره سيل قرار گرفتند؛ تا جايي كه امكان امدادرساني به شهر پلدختر و   برخي 

از روستاها وجود نداشت . 
دكتر علي الريجاني رئيس مجلس ش���وراي اسالمي اعالم كرد: مردم سيلزده 
نگران خسارات نباشند همه را پرداخت خواهيم كرد. البته پيش از اين نيز معاون اول 

رئيس جمهوري هم چنين وعده اي را در حد وسع دولت داده بود.
حتي براي اينكه نظارت بر رسيدگي به سيلزدگان با دقت انجام شود وزير كشور 
در جلسات ستاد مديريت بحران اعالم كرد كه براي هر استان سيلزده يك وزير معين 

توسط دولت تعيين مي شود كه تا باتثبيت اوضاع، امور را نظارت و پيگيري كنند.
 در جلسات ستاد مديريت بحران تاكيد شد كه تمامي دستگاه هاي امدادي و 
اجرايي براي هر يك از استان هاي حادثه ديده نماينده ويژه جهت پيگيري و نظارت 
بر اقداماتي كه آن دستگاه ها بايد انجام دهند، مشخص و به سازمان مديريت بحران 

كشور معرفي كنند.
به دس���تور رئيس جمهوري وزيران بهداش���ت و راه و شهرسازي براي برآورد 
خسارات ناشي از سيل به استان ايالم راهي اين استان شدند كه نشان از عزم جدي 

دولت و همه دستگاه ها براي كمك به سيلزدگان دارد.
سيلزدگان نگران نباشند

دكتر علي الريجاني درباره خسارات وارد شده به سيلزدگان گفت: سيلزدگان 
نگراني بابت خسارت وارد شده به اموال و زمين هاي كشاورزي خود نداشته باشند 

چرا كه اين خسارت ها پرداخت خواهد شد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: ساخت سيل بندهاي اصولي و محكم بايد 
در دستور كار دولت قرار گيرد تا در مواقع سيل با خطر شكستن سيل بندها و وارد 

آمدن خسارت به مردم مواجه نشويم.
او در جريان بررسي ترميم و استحكام بخشي سيل بندهاي روستاهاي زاويه 
دزف���ول افزود: براي ايجاد س���يل بنده���اي اصولي بايد برنامه ريزي كرد و بودجه 

اختصاص داد.
وي ترميم س���يل بندهاي كنوني را راهكاري موقتي و موثر خواند و گفت: 
اين سيل بندها اكنون بايد ترميم شوند تا مشكلي براي روستاهاي در معرض خطر 

ايجاد نشود.
رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به حجم باالي بارش ها در مناطق باالدست 
سدهاي خوزستان اظهار داشت: افزايش ارتفاع سد دز را برخي پيشنهاد داده اند كه 

بايد توسط كارشناسان مربوطه پيگيري شود.
الريجاني با قدرداني از مسئوالن دستگاه هاي اجرايي براي ترميم سيل بندها ادامه 

داد: همه دستگاه ها امكانات خود را براي مقابله با سيل بسيج كرده اند.
برنامه ريزي براي جبران خسارت  

رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه براي جبران خسارت هاي ناشي از 
سيل برنامه ريزي شده است، افزود: مردم آسيب ديده دغدغه اي براي جبران خسارت ها 

و مشكالت ناشي از سيل نداشته باشند.
الريجاني در حاشيه بازديد از سد دز گفت: جبران خسارات سيل مورد تاكيد 
رهبر معظم انقالب است كه عالوه بر پيشگيري بايد براي تامين نيازهاي مردم خسارت 

ديده تالش جدي و فوري انجام گيرد.
وي اضافه كرد: مردم در زمينه كش���اورزي، مسكن، دامداري و ساير حوزه ها 
دچار مشكل و خسارت شده اند كه از همان زمان سيل براي رسيدگي به امور مردم 

پيگيري آغاز شده است.
رئيس مجلس شوراي اسالمي افزود: سيل سنگين ناشي از بارندگي هاي اخير 
خسارات زيادي در استان هاي مختلف و از جمله خوزستان به همراه داشته است.

وي با تاكيد بر لزوم بررسي و استفاده از راهكارهاي كارشناسي براي استفاده 
بهينه از اين آبها گفت: اين موضوع مهم در حال بررسي است تا از اين آبها براي 

برنامه هاي سازنده استفاده شود.
الريجاني با بيان اينكه خسارت سيل در استان خوزستان به مراتب پايين تر از 
گلستان است، افزود: از همان زمان وقوع سيل نيز نگران خوزستان بوديم زيرا اين 

آبها به خوزستان ختم مي شد.
خير و برکت سيل براي کشور  

معاون اول رئيس جمهوري در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان 
خوزستان با اعالم اين كه سيل جاري شده در استان هاي شمال خوزستان به خوزستان 
رس���يده اس���ت گفت: بحران سيل در خوزستان هنوز به پايان نرسيده و با توجه به 
افزايش آب ورودي حوزه آبي و س���د هاي باالدستي خوزستان بايد براي هر وضع 

محتملي برنامه مدون و دقيق داشته باشيم.
دكتر اسحاق جهانگيري با بيان اين كه وضع بحراني در استان خوزستان در يكي 
دو هفته آينده استمرار خواهد داشت افزود: بارش هاي روزهاي اخير اگرچه مشكالتي 
نيز ايجاد كرد اما نعمت بسيار بزرگي بود كه پس از يك دوره طوالني و سخت كم 
آبي دغدغه هاي مسئوالن كشور براي خشكسالي را تا حدود زيادي رفع كرده است 
و حداقل براي سال 98 دغدغه روزهاي كم آبي حتي در استان هايي نظير سيستان و 

بلوچستان، يزد و كرمان و تاالب هاي خشك شده كشور نخواهيم داشت.
جهانگيري با بيان اين كه اين بارش ها ده ها برابر خساراتي كه وارد كرده اند براي 
كشور خير و بركت به ارمغان خواهند آورد، اضافه كرد: ايران كشوري است كه همواره 
با حوادث طبيعي غيرمترقبه متنوعي مواجه مي شود اما سيل هاي اخير به لحاظ فراگيري 
در سطح كشور تقريباً بي نظير بوده اند و حداقل 24 استان كشور با مشكالت ناشي 
از سيل و آبگرفتگي روبرو شده اند و در بعضي استان ها مثل گلستان پس از گذشت 

بيش از ده روز همچنان مشكل حل نشده و آب از شهرها خارج نمي شود.
معاون اول رئيس جمهوري گفت: با توجه به بارش هاي خوب پاييز و زمستان 
گذش���ته و پيش بيني س���ازمان هواشناسي براي بارش هاي گسترده در بهار امسال 
از اواخر س���ال گذش���ته پيگير مديريت پيامدهاي ناشي از بارش ها به خصوص در 
استاني مثل خوزستان بوديم. در سفري كه از كرمانشاه آغاز كردم و پس از لرستان 
به خوزستان آمدم، شاهد آن بودم كه آمادگي هاي خوبي ايجاد شده بود و با وجود 
س���يل و خس���ارات ناشي از آن مديريت كشور در مجموع نشان داد كه قادر است 
بحراني به فراگيري 24 استان كشور را با همدلي و همكاري مردم و نيروهاي مسلح 

به خوبي اداره كند.
جهانگيري ادامه داد: مهمترين نكته در مديريت بحران اين است كه مدير اين 
ميدان از خودش به خاطر مردمش بگذرد و تمام قد در ميدان بايستد و مديريت كشور 
در بحران اخير اين از خود گذشتگي را به نمايش گذاشت و لذا مردم و نيروهاي 

مسلح نيز با تمام قوا و ظرفيت به ميدان آمدند تا بحران را مديريت كنند.
معاون اول رئيس جمهوري با تأكيد چندباره بر اين نكته كه اولويت اصلي اين 
دولت در مديريت بحران سيل فراگير در كشور به حداقل رساندن تلفات انساني بود 
گفت: اگر حادثه دردناک شيراز رخ نداده بود، مي توانستيم بگوييم كه تلفات انساني 

در سيل فراگير در استان هاي مختلف كشور واقعاً ناچيز بود.
 جهانگيري با تأكيد اين كه بحران حاصل از بارش هاي سيل آساي اخير در 
استان خوزستان مقداري متفاوت با ديگر استان هاست، اظهار داشت: سدهاي بزرگ 
ساخته شده در خوزستان از نعمت هاي بزرگ كشور هستند و بايد از بانيان ساخت 
آنها از عمق وجود قدرداني كرد حاال با مسأله افزايش بيش از ظرفيت ورودي آب 
مواجه هستند و حاال بايد به طور جدي به اين مسأله فكر كنند كه اگر آب ورودي به 
سدها باز هم افزايش يابد چگونه بايد اين مسأله و رهاسازي آب از سدها و تبعات 

آن بر پايين دست سدها را مديريت كرد.
معاون اول رئيس جمهوري موكداً از مردم درخواست كرد در مواجهه با سيل 
اولويت آن ها نجات جانشان باشد و اظهار داشت: دولت با تمام توان در زمينه مقابله 
با سيل ها و پس از آن جبران خسارات سيل در كنار مردم ايستاده است و براي دولت 

هيچ اولويتي باالتر از حفظ جان مردم نيست.  
وزير بهداشت در توضيح اقدامات اين وزارتخانه در مهار پيامدهاي سيل گفت: 
با تالش هاي همكارانم در وزارت بهداشت با وجود گستردگي سيل تاكنون حتي يك 

مورد ابتال به بيماري هايي عفوني و مسري از هيچ استاني گزارش نشده است.
 جهانگيري در مسير عزيمت از خرم آباد به اهواز در جمع مردم روستاي رمانه 
از توابع منطقه شعيبيه شوشتر حضور يافت و گفت: دولت وظيفه دارد مشكالت مردم 

منطقه را در مواجهه با سيل حل و سيل بند منطقه را تقويت كند.

وي اضافه كرد: اگر به هر دليلي آب وارد خانه و روستاها شد، مردم در اولين 
فرصت جانشان را نجات دهند و اين درخواست اصلي ما از مردم است.

معاون اول رئيس جمهوري در سفر به خوزستان گفت: به وزير كشور دستور 
دادم امكانات شهرداري هاي شهرهاي بزرگ كشور براي كمك به استان هاي سيلزده 

بسيج و به كار گرفته شود.
جهانگيري ادامه داد: بحث هايي شده تا پرداخت اقساط وام خسارت ديدگان از 
سيل استمهال شده و سختگيري هاي مالياتي نشود و پرداخت وام هاي جديد براي 

آنها در نظر گرفته شود.  
معاون اول رئيس جمهوري دست اندازي به طبيعت و تجاوز به حريم رودخانه ها 
را يكي از داليل آسيب هاي طبيعي اعالم كرد و افزود: سيل و اينگونه حوادث پاسخي 
از سوي طبيعت به انسان است و ما بايد تالش كنيم از ساخت و سازها در حريم 

رودخانه ها جلوگيري كنيم و برخورد قاطعي با اينگونه موارد انجام شود.
 تسليت معاون اول رئيس جمهوري 

جهانگيري درپي غرق ش���دن قايق امدادرس���اني در شهرستان گميشان استان 
گلستان وجان باختن شش امدادگر، در پيامي اين حادثه را تسليت گفت. متن پيام 

به شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

حادثه ناگوار واژگوني قايق امدادرساني در شهرستان گميشان استان گلستان كه 
به جان باختن شهادت گونه شش نفر از امدادگران فداكار و مجروحيت جمعي ديگر 

انجاميد، موجب تأثر و تألم فراوان گرديد.
يقيناً فقدان انسان هاي خيرخواه و ايثارگري كه داوطلبانه براي كمك به همشهريان 
سيلزده خود از جان عزيزشان گذشتند براي مردم و جامعه ما خسارتي بزرگ به 
حساب مي آيد و ملت قدرشناس ايران هيچگاه ياد و خاطره اين عزيزان را فراموش 

نخواهد كرد.
اين ضايعه غم انگيز را به عموم مردم ايران و مردم ش���ريف و نجيب اس���تان 
گلستان به ويژه مردم متدين شهرستان گميشان و خانواده هاي بزرگوار و داغديده آنها 
صميمانه تسليت مي گويم و از خداوند متعال براي جانباختگان رضوان و رحمت 
واسعه و همجواري با انبياء و اولياء الهي و براي مجروحان شفا و سالمتي عاجل و 

براي بستگان عزادار صبر و اجر مسألت دارم. 
بيمه بيکاري به کارگران آسيب ديده  

معاون امور روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم گفت: همه كارگران 
آسيب ديده در سيل اخير كشور به ويژه در استان لرستان مشمول بيمه بيكاري بدون 

محدوديت مي شوند.
حاتم شاكرمي در حاشيه تشكيل ستاد كمك رساني به آسيب ديدگان سيل لرستان 
اظهار داشت: اين ستاد در راستاي خدمات رساني منسجم دستگاه هاي زيرمجموعه 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايجاد ش���ده اس���ت تا هر گونه كمك و امداد رساني با 

مديريت و هماهنگي استانداري و مديريت بحران به مناطق سيل زده ارسال شود.
وي افزود: وضع همه واحدهاي اقتصادي، توليدي، صنعتي و كشاورزي در ستاد 
تسهيل و كارگروه ها رصد مي شود و در خصوص استمهال بدهي ها، تسهيالت ويژه 

احياي اين واحدها اقدام مي شود.
رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: هزينه معيشتي افراد زير پوشش در مناطق 

سيلزده كشور به سه برابر افزايش پيدا كرده و اكنون قابل برداشت است.
وحيد قبادي دانا در خرم آباد د اظهار داشت: كارت اين افراد به ميزان سه برابر 

مستمري دريافتي از 500 تا يك ميليون و 500 هزار تومان شارژ شده است.
وي افزود: مددجويان بهزيستي شهرهاي لرستان از جمله پلدختر، دلفان، چگني 
و معموالن روس���تاهاي تابعه آن ها، مددجويان شهرهاي گميشان، آق قال، سيمرغ و 
روستاهاي تابعه آن  ها در استان  هاي مازندران و گلستان و همچنين مددجويان شهرستان 

دره  شهر ايالم مي توانند اين كمك هزينه را برداشت و استفاده  كنند.
قبادي دانا گفت: ديگر مددجويان شهرها و روستاهاي سيلزده به صورت موردي 

سرشماري شده اند و از هفته جاري كمك هزينه براي آن ها واريز مي شود.
فرمانده ناجا در خرم آباد گفت: كارهاي الزم براي پيشگيري از سوءاستفاده از 

اموال مردم مناطق سيلزده انجام شده است بنابراين مردم نگران اموال خود نباشند.
س���ردار حسين اش���تري افزود: در روزهاي پس از سيل شمار پرسنل نيروي 
انتظامي در شهرستان پلدختر تقويت شد و نيروهاي كمكي به استان و شهرستان 

اعزام شدند.
وي اظهار داش���ت: نظم و امنيت خوبي در منطقه وجود دارد اما در روزهاي 
گذشته افرادي از شهرهاي و مناطق اطراف در اين شهرستان حضور داشتند كه از 

سوءاستفاده آنان جلوگيري شد.
اشتري ادامه داد: با همكاري مردم پلدختر وضع شهر و مناطق روستايي سيلزده 

به حالت عادي برگردانده مي شود و مسئوالن در كنار مردم هستند.
وي افزود: وظيفه نيروي انتظامي استقرار نظم و امنيت در اين مناطق و گستردگي 

چتر امنيتي و امدادرساني است.
وزيران بهداشت و راه در ايالم  

سعيد نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و محمد اسالمي وزير 
راه و شهرسازي به دستور رئيس جمهوري براي سركشي و ارزيابي خسارات ناشي 

از سيل به استان ايالم عزيمت كردند.
حفظ آرامش مردم  

وزير كشور با تاكيد بر اينكه حفظ آرامش مردم و قاطعيت در برقراري نظم براي 
امدادرساني به سيلزدگان ضروري است، گفت: هموطنان با حفظ آرامش اجازه دهند 

امدادگران بر اساس ضوابط تعريف شده به امدادرساني بپردازند.
عبدالرضا رحماني فضلي با اشاره به انتشار برخي گزارش ها مبني بر وقوع بي 
نظمي ها در جريان امدادرس���اني افزود: متاسفانه با وجود تالش چشمگير و شبانه 
روزي همه نهادها و سازمان هاي امدادرسان، در برخي موارد شاهد بروز بي نظمي و 
ايجاد اختالل در قالب مراجعات مكرر چندباره غيرضروري و حتي ايجاد درگيري 
با امدادرسانان هستيم كه اين اقدامات موانع جدي امدادرساني به موقع و سريع را 

موجب شده است.
وزير كشور هماهنگي و همراهي خوب و مستمر هموطنان با مسئوالن امدادرساني 
را مهمترين عامل عدم تلفات انساني ناشي از سيل در مناطق سيلزده ذكر كرد كه اين 

همكاري مردمي بايد با قوت تداوم يابد.
رحماني فضلي برخورد قاطع با عامالن بي نظمي و برهم زدن آرامش هوطنان را 
از سوي ارگان هاي ذيربط ضروري دانست و افزود: خوشبختانه بيش از نياز هموطنان 
سيلزده اقالم امدادي در مناطق وجود دارد و چنانچه نيازي از سوي مسئوالن اعالم 
شود در اسرع وقت نسبت به تامين اقالم ضروري و مورد نياز اقدام مي شود و هيچ 
جاي نگراني وجود ندارد؛ بنابراين هموطنان آسيب ديده اجازه دهند امدادرسانان به 

وظايف محوله خود بپردازند.
اعالم آمادگي چين  

س���خنگوي وزارت امور خارجه چين با ابراز همدردي با ايرانيان كه تحت 
تأثير س���يل هاي اخير قرار گرفته اند براي كمك به آس���يب ديدگان اين واقعه اعالم 

آمادگي كرد.
 گنگ شوانگ در پاسخ به سؤالي در مورد آمادگي چين براي كمك به سيلزدگان 
ايراني افزود: من دو روز پيش نيز در مورد سيل شديد ايران اظهارنظر كردم و »وانگ 

يي« وزير امور خارجه چين هم در پيام تسليتي به »محمد جواد ظريف« وزير امور 
خارجه ايران، مراتب همدردي و تسليت خود را اعالم كرد.

وي گفت: اگر ايران به كمك نياز داشته باشد چين مايل است به طور فعاالنه 
با توجه به نيازهاي خاص ايران، كمك هاي خود را ارائه كند.

اعتبارات دانشگاه هاي سيلزده  
مع���اون اداري، مالي و مديريت منابع وزير علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: 
همزمان با آغاز به كار دانشگاه ها و برآورد خسارت هاي وارد شده به مراكز آموزشي 

سيلزده، اعتبارات مديريت بحران كشور به دانشگاه ها اختصاص مي يابد.
محمدتقي نظرپور در مورد برآورد خسارت هاي وارد شده به دانشگاه هاي در 
معرض سيل، اظهار داشت: خسارت هاي وارد شده به دانشگاه ها پس از برآوردها، از 

محل اعتبارات مديريت بحران تامين مي شود.
نظرپور با بيان اينكه ستاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعتبار خاصي براي 

شرايط بحراني ندارد و تعريف شده نيست، افزود: از اعتبارات مديريت بحران كه 
توس���ط وزارت كشور و دولت تامين شده است، خسارت هاي وارده به دانشگاه ها 

جبران مي شود.
وي در مورد دانشگاه هاي آسيب ديده در حادثه سيل، اظهار داشت: بر اساس 
اطالعات حاصله دو دانشگاه شهيد چمران اهواز و علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
گرگان با مشكالتي روبرو شدند. در مورد وضع واحدهاي دانشگاه هاي آزاد اسالمي 

و پيام نور اطالعات الزم پس از شروع كالس ها تكميل مي شود.
سپاه در خدمت سيلزدگان  

فرمانده هوافضاي سپاه از ارسال محموله كمك سپاه به مناطق سيلزده استان ايالم 
خبر داد و گفت: سپاه با تمام امكانات در خدمت مردم سيل زده است.

سردارسرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده فرمانده افزود:محموله كمك سپاه به 
مردم سيلزده استان ايالم شامل مواد مورد نياز چادر درخواستي از جمله مواد غذايي، 

آرد، نان، چادر و پتو به اين مناطق اعزام شد.
وي افزود: هوافضاي سپاه از روز اول در خدمت مردم بوده، هم با بالگرد ها و 

هم هواپيما هاي بدون سرنشين، تا آخر هم كنار مردم خواهيم ماند.
 حاجي زاده ادامه داد: حقيقتاً مردم در سيل اخير مانور همدلي را اجرا كردند و 

اميدواريم با تحرک مسئوالن و يگان هاي مسلح مشكالت برطرف شود.
شرکت 11 هزار گروه جهادي  

رئيس مجمع عالي جهادگران كشور با اشاره به حضور جهادگران در مناطق 
س���يلزده گفت: 11 هزار گروه جهادي مش���غول امداد و خدمت رساني به مردم در 

مناطق سيلزده هستند.
معصومه پاشايي افزود: از نخستين ساعات شروع سيل، جهادگران در كنار ساير 
ارگان ها براي كمك رساني وارد عرصه شدند و در تالش براي نجات جان هموطنان، 
حفاظت از اموال مردم، اس���كان آسيب ديدگان، عمليات تخليه آب، اليروبي منازل، 

ساخت سيل بند و بازسازي راه هاي مواصالتي مشاركت كردند.
وي تاكيد كرد: جهادگران در مناطق س���يلزده با بيش از 30 آش���پزخانه درحال 
پخت غذاي گرم براي مردم و رفع ساير نيازمندي هاي اوليه آنان هستند و به محض 

فروكش كردن بحران ساخت و ساز خرابي ها را آغاز خواهند كرد.
رئيس مجمع عالي جهادگران كشور گفت: به مردم اطمينان مي دهم تا اوضاع 

به حالت عادي برنگردد، جهادگران در كنار آنان خواهند ماند.
پاشايي با اشاره به نيازمندي هاي مناطق سيلزده گفت: از مردم عزيزمان خواهش 
مي كنيم كمك هاي خود را به گروه هاي جهادي مستقر در پايگا ه هاي بسيج و مساجد 

محله خود تحويل بدهند.
اعزام قايق هاي امدادي  

فرمان���ده هوادرياي نيروي دريايي ارتش گفت: قايق هاي امداد و نجات براي 
نخستين بار در سريع ترين حالت ممكن توسط هواپيماي اف 27 و بالگرد هاي اي بي 

212 به مناطق آسيب ديده استان هاي سيل زده اعزام شدند.
امير دريادار دوم منصور روح ا الميني، با بيان اين كه بنا به نياز ستاد مديريت 
بحران در هر نقطه اي امدادرساني مي كنيم، افزود: تجهيزات هوادرياي نداجا در اهواز 

مستقر شده و از آن استان امدادرساني ها مديريت مي شود.
کنترل سدها در خوزستان  

فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت: مديريت آب ها و سدها در 
استان خوزستان به خوبي انجام شده و مشخص است كه كار دقيق و علمي آن از 

مدتها پيش شروع شده است.
امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي در مركز كنترل حوادث مديريت بحران 
خوزستان اظهار داشت: اگر حتي در بخش كوچكي از مديريت سدها سستي مي شد 

امروز معلوم نبود با چه فاجعه اي در استان خوزستان رو به رو مي شديم.
وي افزود: در اين بحران همه دست به دست هم دادند و كمك كردند تا اين 

لحظه مردم تلفاتي را متحمل نشوند و از اين بابت خداوند را شاكريم.
فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران توضيح داد: به همه واحدهاي ارتش 
در سراسر كشور دستور داده شده است كه نه تنها در خوزستان بلكه در سراسر ايران 
هر جايي كه بحران سيل وجود دارد تحت مديريت ستاد مديريت بحران استان ها 
براي مردم ياري و كاهش آثار س���يل و آبگرفتگي ها وارد عمل ش���وند و هر جا كه 

مي توانند كمك كنند تا بتوانند شتاب و شدت سيل را بگيرند.
هدايت سيل به هورالعظيم  

فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: مسير هدايت سيل در غرب خوزستان با توجه 
به پيش بيني سرازير شدن آب باالدست به كرخه، به سمت هورالعظيم بايد هموارتر 

شود و كشاورزان نيز همكاري بيشتري داشته باشند.
سرلشكر محمدعلي جعفري در حاشيه بازديد هوايي و ميداني از مناطق سيلزده 
خوزس���تان در شهر مرزي ُرَفيّع شهرستان هويزه اضافه كرد: از مسير رودخانه هاي 
دز، كرخه و مسيرهاي منتهي به دشت آزادگان و نيز تاالب هورالعظيم ديدن شد اما 
متأسفانه بسياري از مسيرهاي خروجي آب يا توسط مردم بسته شده يا اليروبي نشده 

و خروجي آب از منطقه بسيار ضعيف است.
وي افزود: بايد بر مناطق ُرفيع و بستان تمركز بيشتري شود و در مناطق مرزي 

راه هاي خروجي آب رودخانه كرخه را بيشتر از گذشته، به سمت هورالعظيم هدايت 
كنيم تا آب در عقبه ها نماند و سريع تر تخليه شود.

فرمانده نيروي هوايي ارتش گفت: 41 تن بار شامل محموله هاي كمك هاي 
مردمي و هالل احمر به مناطق سيلزده استان خوزستان ارسال شده است.

امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده، از بارگيري و انتقال آخرين قطعه اليروب فوق 
سنگين نيروي دريايي ارتش از خرمشهر به فرودگاه گرگان خبر داد و افزود: با تكميل 
قطعات اين اليروب و عملياتي شدن آن، اليروبي مسيرهاي آبي مناطق سيلزده آق قال 

و گميشان استان گلستان با سرعت و وسعت بسيار بيشتري انجام مي شود.
وزير معين براي هر استان 

س���خنگوي وزارت كشور گفت: با تاكيد وزير كشور براي هر استان سيلزده 
يك وزير معين توسط دولت تعيين مي شود كه تا تثبيت اوضاع، امور را نظارت و 

پيگيري خواهند كرد.

وي افزود: تمامي دستگاه هاي امدادي و اجرايي براي هر يك از استان هاي حادثه 
ديده نماينده ويژه جهت پيگيري و نظارت بر اقداماتي كه آن دستگاه ها بايد انجام 

دهند مشخص و به سازمان مديريت بحران كشور معرفي مي كنند.
سخنگوي وزارت كشور از حضور عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در 
مجلس خبر داد و نوشت: وزير كشور يكشنبه ) فردا( 18 فروردين جاري در نخستين 
جلسه خانه ملت در سال جديد، در صحن علني مجلس گزارشي از آخرين وضع 

استان هاي سيلزده ارائه خواهد كرد.
آسيب جدي به زيرساخت هاي شميرانات  

نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس شوراي اسالمي گفت: بارش هاي 
سيل آسا به همراه طغيان رودخانه ها در چند روز اخير خسارت جدي به زيرساخت هاي 

بخش رودبار قصران شميرانات وارد كرده است.
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمانشاه گفت: عملكرد همه مديران 
دستگاه هاي اجرايي، فرماندهان نظامي و انتظامي به ويژه استاندار كرمانشاه در سيل 

اخير شايسته قدرداني ويژه است .
آيت اهلل مصطفي علما در هفتمين نشست ستاد مديريت بحران استان كه در 
استانداري كرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: انصافا استاندار كرمانشاه هميشه پاي كار 
است و ايشان هم در مديريت زلزله و هم در سيل، فوق العاده فداكار و پرتالش 

بودند .

وي اضافه كرد: اين هفتمين جلسه مديريت بحران استان است كه برگزار مي شود 
و اين پيگيري ها بسيار خوب است.

امام جمعه كرمانشاه گفت: در اين سيل از قبل به همه آن هايي كه در حاشيه 
رودخانه ها بودند هش���دارهاي الزم داده ش���د كه از اينكار صميمانه تقدير و تشكر 

مي كنيم. 
استاندار كرمانشاه هم با اشاره به اينكه مردم استان در طول فعاليت سامانه بارشي 
مشاركت بسيار گسترده و خودجوش داشتند، گفت: خوشبختانه اين هوشياري و آمادگي 
بسيار خوب و همدلي ميان مردم و مسئوالن، ميزان خسارت ها را بسيار كاهش داد.

برکناري دهيار
هوش���نگ بازوند در هفتمين نشس���ت ستاد هماهنگي مديريت بحران استان 
كرمانشاه، اظهار داشت: كرمانشاه شاهد فعاليت 2 سامانه بارشي سنگين در تعطيالت 
نوروز بود ؛ اوج بارش هاي سامانه اول در شهرستان هاي سرپل ذهاب، قصرشيرين و 
گيالنغرب بود كه به دليل شدت بارش ها، سيل خيلي سريع راه افتاد كه خوشبختانه 
در سرپل ذهاب از قبل كانكس هاي واقع در مسير سيالب تخليه شد و خسارتي 

وارد نشد.
وي اضافه كرد: در سيل نخست، يك نفر فوتي داشتيم كه بسيار ناراحت كننده 
بود؛ دهيار آن روستا اگر هشدارهاي الزم را داده بود شايد االن آن عزيز زنده بود، 

بنابراين دهيار را بركنار كرديم.
فعاليت آموزشي مدارس پلدختر و معموالن با يك هفته تاخير آغاز مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان گفت: آب آشاميدني مناطق سيلزده استان 
آلوده نيست و هيچ موردي از ابتال به بيماري ناشي از مصرف آب آلوده گزارش 

نشده است.
آسيب ديدگي 200 بناي تاريخي 

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اصفهان گفت: بارندگي هاي 
شديد و سيل به 200 بناي تاريخي مانند خانه هاي قديمي، آب انبارها و مساجد اين 

استان آسيب جزيي وارد كرد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي هم گفت: در برآورد اوليه سيل 
هفته گذش���ته بيش از س���ه هزار و 450 ميليارد ريال به حوزه كشاورزي اين استان 

خسارت وارد كرده است.
3500 واحد آسيب ديده اند

مدير بنياد مس���كن انقالب اس���المي گنبدكاووس در شرق گلستان از تاييد 
خس���ارت 3500 واحد مسكوني آسيب ديده از سيل در مناطق شهري و روستايي 

اين شهرستان خبر داد.
مديركل نوس���ازي، توس���عه و تجهيز مدارس مازندران، خسارت سيل اواخر 
اسفند پارسال و 12 فروردين امسال به مدارس اين استان را حدود 40 ميليارد ريال 

اعالم كرد.
طغيان رودخانه "تالر" و تغيير مسير حركت اين رودخانه احتمال رانش جاده 

اصلي سوادكوه -تهران را افزايش داده است.
استاندار مازندران گفت: همه خانه هاي حاشيه »رودخانه تالر« كه بر اثر سيل 

اخير خسارت ديدند جا به جا خواهند شد.
فرماندار نور گفت: زندگي مردم سيلزده بخش هاي بلده و چمستان اين شهرستان 
با كوشش امدادگران اعضاي ستاد مديريت بحران و ديگر مسئوالن نهادهاي مردمي 

به روال عادي بازگشته است.
آبگرفتگي محل نگهداري گوزن زرد 

مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به آبگرفتگي محل نگهداري 
»گوزن زرد« در ميانرود دزفول، گفت: فنس )حصار( اطراف سايت گوزن زرد بر اثر 

طغيان رودخانه دز تخريب شده و اطالعي از وضع گوزن ها در دست نيست. 
مديركل آموزش و پرورش خوزس���تان گفت: هزار و 420 مدرس���ه در استان 
خوزستان شامل 14 هزار كالس درس براي اسكان اضطراري سيلزدگان استان آماده 

شده است.
بازديد هوايي از خوزستان

فرمانده كل سپاه از آخرين وضع شهرستان ها، روستا ها و مراتع خوزستان بازديد 
هوايي و ميداني كرد.

سردار جعفري از آخرين وضع شهرستان ها، روستا ها و مراتع اين استان و ميزان 
آمادگي هاي مديريتي و ميداني براي رويارويي با سيل و مشكالت احتمالي بازديد 
هوايي و ميداني كرد.در اين بازديد دكتر سعيد محمد فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا)ص( 
و سردار سرتيپ حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولي عصر)عج( استان خوزستان و 

جمعي از كارشناسان و متخصصان سردار جعفري را همراهي كردند.
 وي پس از بازديد از مناطق تحت تاثير سيل در خوزستان گفت: تمام همت 
و ظرفيت هاي خود را براي پيشگيري و به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از سيل 
آب هاي احتمالي روز هاي آينده در خوزستان و باز كردن مسير رودخانه هاي كرخه 

و نيسان به كار گرفته ايم.

 وي افزود: واحد هاي مهندس���ي س���پاه و قرارگاه خاتم االنبيا )ص( در اين 
خصوص بسيج و همزمان با كمك رساني ساير مناطق سيل زده كشور در اين استان 

فعال شده اند. 
پرداخت خسارت به سيلزدگان از امروز

رئيس مجلس شوراي اسالمي در نشست مديريت بحران استان خوزستان با 
اشاره به وقوع سيل در چند استان و به بار آوردن خسارات سنگين براي مردم گفت: 

روند پرداخت خسارت به سيل زدگان از امروز آغاز مي شود.
دكتر علي الريجاني اظهار داشت: احتمال پرداخت اين خسارت ها از محل بودجه 
سال 98 كم است ولي پيش بيني مي شود از محل هاي ديگري اين امر محقق شود.

وي يكي از نگراني هاي مردم سيلزده در استان هاي مختلف به خصوص خوزستان 
را عدم پرداخت خسارت به آنها از سوي دولت ذكر كرد و افزود: با توجه به دستور 

رهبر معظم انقالب نگراني براي اين بخش نيست و اين ضررها جبران مي شود.
رئيس مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: روستائيان و كشاورزان زيادي درگير 
سيل شده اند و به دليل از دست دادن خانه و سرمايه خود نگران هستند و نبايد از 

بابت عدم پرداخت خسارت ها نيز مضطرب شوند.
وي با اشاره به علت طغيان رودخانه ها گفت: اليروبي نشدن رودخانه ها يكي از 
داليل اصلي طغيان آنهاست كه اگر اليروبي به موقع و به درستي انجام شود مشكالتي 

نظير وقوع سيل كاهش مي يابد.

الريجاني اضافه كرد: از وزارت نيرو درخواس���ت شده برنامه هاي دراز مدت 
خود براي همكاري با ساير كشورها در خصوص اليروبي رودخانه ها را ارائه دهد 

كه تاكنون اين امر انجام نگرفته است.
وي يكي ديگر از مشكالت رودخانه ها را نقض حريم آنها دانست و ادامه داد: 
اين مشكل در استان خوزستان هم وجود دارد و الزم است كه وزارت نيرو براي 

حل اين مشكل اقدام سختگيرانه اي انجام دهد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: با توجه به سيل اخير مهم ترين نگراني 
ما وضع سيل در استان خوزستان بود زيرا در نهايت بيشتر آب ها به سمت خوزستان 
سرازير مي شد اما امروز با مشاهده وضع نقاط سيلزده مشخص شد اقدامات خوبي 

براي مهار سيالب انجام گرفته است.
غافلگيري مسئوالن

وي با اشاره به غير قابل پيش بيني بودن سيل با اين وسعت اظهار داشت: پيش 
بيني هاي هواشناسي نشان از وجود ترسالي داشت اما اين مقدار از بارش در ابتداي 
امسال پيش بيني نشده بود كه همين امر سبب شد مسئوالن اندكي غافلگير شوند.

الريجاني با بيان اينكه مديران در خوزستان از بروز خسارت هاي بزرگتر جلوگيري 
كردند، افزود:حجم سيل در خوزستان وسيع بود ولي خوشبختانه با اقدامات به موقع 

مسئوالن استان از خسارات سنگين سيل در اين استان جلوگيري به عمل آمد.
وي خواستار هماهنگي در ارائه امدادرساني به مردم شد و گفت: كمك رساني 
به سيلزدگان بايد به موقع و در زمان مناسب انجام شود تا ضمن كسب رضايت 

سيلزدگان مشكلي در روند خدمات رساني به آنها به وجود نيايد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: دستگاه هاي بسياري ممكن است 
در جمع آوري كمك به سيلزدگان نقش داشته باشند اما در نهايت كمك ها از يك 
دستگاه همچون هالل احمر بايد در اختيار افراد قرار گيرد. وي درخصوص ترميم 
زيرساخت هاي از بين رفته بر اثر سيل هم يادآور شد: مسأله اصالح زيرساخت هاي 
اس���تان به تصويب رس���يده و برآورد خسارت اوليه اي نيز صورت گرفته است اما 

اختصاص مبلغ دقيق در اين راستا به اعالم نظر استانداران بستگي دارد.
او افزود: با وجودي كه برخي پيش بيني ها حكايت از آغاز ترسالي در كشور 
دارد اما نبايد فراموش كرد كه كشور ما به لحاظ آبي خشك است و بايد از منابع آب 
موجود نهايت استفاده را برد كه يكي از اين راه ها اصالح روش هاي كشت است.

رئيس مجلس شوراي اسالمي در خصوص كشت تابستانه در خوزستان گفت: 
در صورت وجود شرايط الزم امكان كشت تابستانه در اين استان وجود دارد. وي 
گفت: مشكالت موجود در ايران را نبايد با كشورهاي ديگر مقايسه كرد زيرا هيچكدام 
از كشورها همچون ايران تحت فشار نيستند از سويي ديگر برخي كشورهاي پيشرفته 

فعلي از چپاول ثروت هاي ايران به رشد دست يافته اند.
بقيه از صفحه 20

رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: از سويي ديگر در كشورهاي پيشرفته 
نظير آمريكا و ژاپن نيز شاهد هستيم كه برخي پديده هاي طبيعي همچون سيل و 

توفان زندگي مردم را مختل مي كند.
الريجاني خواستار نگرش علمي و ملي به مسأله آب در كشور شد و اظهارداشت: 
با استفاده از سدسازي، آبخيزداري و استفاده سدهاي موجود از جمله راهكارهايي 

است كه مي توان از آب و ظرفيت هاي آبي كشور استفاده كرد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: مجلس شوراي اسالمي هفته جاري يك 

بودجه اختصاصي براي خسارت هاي اخير ناشي از سيل اختصاص مي دهد.
الريجاني اضافه كرد: در قضيه سيل اخير، مقام معظم رهبري مسئوالن مربوطه را 
احضار كردند و با توجه به تاكيداتي كه در خصوص رسيدگي به سيلزدگان داشتند، 
تالش مي كنيم يك بودجه كه قابل وصول و واقعي باشد براي جبران خسارت هاي 

سيل اختصاص دهيم. 
رئيس مجلس تاكيدكرد: بنابر فرمايشات و پيگيري مقام معظم رهبري، روستائيان، 

كشاورزان و مردم مناطق سيلزده نگران پرداخت خسارت ها نباشد.
پرداخت وام از اين هفته 

رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي گفت: پرداخت وام به خسارت ديدگان سيل، 
از هفته جاري آغاز مي شود. 

عليرضا تابش در نشست شوراي هماهنگي مديريت بحران استانداري خوزستان 
گفت: اين وام ها از امروز به افراد مناطق سيلزده پرداخت مي شود.  

وي افزود: بر اين اساس پنج ميليون تومان وام بالعوض و 15 ميليون تومان 
تسهيالت با نرخ 4درصد براي تعميرات ساختمان به افراد گرفتار در سيل پرداخت 

مي شود.
او با اشاره به اينكه 40 ميليون تومان نيز تسهيالت با نرخ 4درصد براي ساخت 
ساختمان پرداخت مي شود، ادامه داد: براي خريد اثاثه منازل نيز 15 ميليون تومان به 

مردم مناطق سيلزده پرداخت مي شود. 
بيش از هفت ميليارد متر مكعب بر ثانيه سيل وارد مخازن سدهاي خوزستان 

شد.
مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب معاونت مطالعات پايه س���ازمان آب و برق 
خوزستان گفت: از آغاز ورود سيل در پنجم فروردين تاكنون هفت ميليارد و 200 

ميليون متر مكعب بر ثانيه سيل وارد مخازن سدهاي خوزستان شده است.  
داريوش بهارلويي افزود: از اين ميزان سه ميليارد و هفت ميليون متر مكعب بر 

ثانيه توسط سدهاي استان رها سازي شده است. 
وي ادامه داد: سه ميليارد و پنج ميليون متر مكعب بر ثانيه سيل نيز در پشت 

سدهاي استان تسكين يافته اند. 
مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب معاونت مطالعات پايه س���ازمان آب و برق 
خوزستان با اشاره به ميزان دبي رودخانه كارون در شهر اهواز گفت: اين ميزان ديروز 

به 2 هزار و 800 متر مكعب بر ثانيه رسيد. 
  بيش از 700 ميليارد تومان خسارت در پي سيل به بخش كشاورزي استان 

خوزستان وارد شده است.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي جهاد كشاورزي خوزستان با اشاره به 751 
ميليارد تومان خسارت به بخش كشاورزي گفت: در پي سيل هاي چند روز گذشته 
751 ميليارد تومان به زمين هاي كشاورزي استان خسارت وارد شده است كه اين 

خسارت در حال افزايش است.  
سلطاني كاظمي افزود: اين خسارت در بخش هاي زراعي، باغي، دام و طيور و 

تاسيسات و ابنيه  كشاورزي است.
وي به از بين رفتن 100 هزار هكتار از مزارع گندم در استان خوزستان اشاره 

كرد. 
براي جلوگيري از مشكالت و حوادث احتمالي همه مدارس و دانشگاه هاي 
شهرس���تان هاي آق قال و گميشان در تمام مقاطع تحصيلي تا 24 فروردين تعطيل 

اعالم شد. 
غراوي سرپرست استانداري گلستان گفت: مدارس و دانشگاه هاي شهرستان هاي 
آق قال و گميش���ان به درخواس���ت فرمانداران تا 24 فروردين تعطيل است. به جز 
مدارس و دانشگاههاي شهرستان هاي گميشان و آق قال همه مدارس و دانشگاه هاي 

سراسر استان از امروز داير است. 

عروسي در سيل  
 35 زوج جوان كه در بين آنها اقوام مختلف همچون تركمن، سيستاني و فارس 
ديده مي شد در محل اسكان اضطراري زندگي مشترک خود را آغاز كردند و گفته 

شده اين روند همچنان ادامه دارد.
سيلزدگان گلستان به ويژه در آق قال و گميشان همچنان كه با اتحادي مثال 
زدني از طريق حفر كانال، ديواره سازي با كيسه شن و نظاير آن شهرها و روستاهاي 
خود را از تخريب بيشتر سيل نجات دادند، در تهيه پول، كاال و ايجاد سرپناه براي 
جوانان خود هم همتي مثال زدني به جا گذاشتند؛ گويي اميد و نشاط در خون آنها 

عجين شده است و جرياني روان و ابدي دارد.
در جريان جشن عروسي زوج هاي جوان گلستان خبري از ريخت و پاش هاي 
مرسوم عروسي ها نبود. همه چيز در قرآن، يك كيك ساده، پرچم متبرک رضوي، 
شاخه هاي گل و تعدادي هديه از طرف آستان قدس به رسم سرسالمتي خالصه 

شده و خودنمايي كرد.  
رويش جوانه هاي اميد در ميان سيلزدگان گلستان به زمان زيادي براي بارور 
ش���دن احتياجي ندارد. آن ها كه توانس���ته اند از دل سيل و مشكالت به خانه بخت 
بروند و عروسي بگيرند، حتما مي توانند خانه آرزوهاي خود را در دل ويرانه هاي 

سيل برپا كنند.
همدلي و هم  افزايي 

معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اس���المي ايران گفت: اتحاد، همدلي، 
هماهنگي و هم افزايي براي كنترل و مديريت سيل از ضرورت ها بوده و بايد در 

اولويت قرار گيرد.
امير دريادار حبيب اهلل سياري در حاشيه نشست شوراي هماهنگي مديريت بحران 
خوزستان اظهار داشت: در روزهاي گذشته بازديدهاي ميداني و هوايي متعددي را 
از مناطق در معرض سيل استان و روستاهاي سيلزده داشتيم كه با توجه به نيازهاي 
اين مناطق، گردان تكاور نيروي دريايي ارتش در اهواز به صورت آماده باش كامل 
مستقر شده و بالگردهاي نيروي دريايي ارتش نيز به مجموعه فرماندهي عمليات 

قرارگاه امداد ذوالفقار ملحق شده است.
وي افزود: دستگاه هاي مختلف شامل بيل مكانيكي، بولدوزر، دستگاه باب كت، 
دستگاه هاي مايلر، گريدر و غلتك به صورت شبانه روزي در مسير رودخانه كارون 
مش���غول به خدمت رس���اني به مردم  منطقه بوده و اقدامات خوبي براي مهار سيل 

انجام شده است.
ارسال کمک هاي بشردوستانه آلمان  

سفير آلمان در ايران از ورود  هواپيماي حامل كمك هاي بشردوستانه اين كشور 
به ايران خبر داد.

»ميشائيل كلور - برشتولد« در پيامي در صفحه توئيتر خود نوشت: هواپيماي 
چارتر حامل كمك هاي بشر دوستانه آلمان براي حادثه ديدگان سيل در ايران كه در 

برلين بارگيري شده بود، در فرودگاه تهران به زمين نشست.
وي افزود: صليب سرخ آلمان 40 قايق و تجهيزات ايمني به هالل احمر ايران 

منتقل مي كند.
خدمات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(  

رئيس س���تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( گفت: به خانه هاي   آس���يب ديده 
روستايي استان خوزستان تا سقف 35 ميليون تومان از طرف بيمه طرف   قراردادِ بنياد 

بركت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( خسارت پرداخت خواهد شد .
 محمد مخبردزفولي پس از بازديد از مناطق سيلزده    استان خوزستان و صحبت 
با مردم اين مناطق افزود: 140هزار خانه روستايي  استان خوزستان توسط بيمه طرف 
قراردادِ بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام )ره( قبال بيمه شده و تا سقف 35 ميليون 

تومان به خانه هاي آسيب ديده از طرف   بيمه خسارت پرداخت خواهد شد .
 وي با اش���اره به اينكه س���ه قرارگاه    »خدمت رساني به مردم در شرايط بحران« 
در ش���مال و جنوب خوزس���تان توسط ستاد   اجرايي فرمان امام)ره( راه اندازي شده 
اس���ت، گفت: اين  قرارگاه ها تاكنون   اقدام به توزيع اقالم ضروري مورد نياز مردم 

سيلزده كرده اند .
 رئيس ستاد   اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با اعالم اين خبر كه دستور تهيه 
علوفه به   ميزان يك هزار تن براي دام هاي مردم مناطق سيلزده در الهايي، شعيبيه و  
 كارون را صادر كرده است، اضافه كرد: ستاد اجرايي فرمان امام)ره( تاكنون     114دستگاه 
ماشين آالت از قبيل كمپرسي، لودر، بيل مكانيكي و قايق نيز براي   كمك به مردم 

سيلزده در اين مدت به كار گرفته است .
 مخبر افزود: بنياد   اجتماعي احساِن بركت ستاد اجرايي فرمان امام  )ره( هم اقدام 
به ارسال دو   واحد درماني سيار در قالب كاروان هاي سالمت احسان به مناطق سيلزده 
كرده   است كه تاكنون 7 هزار نفر از مردم خوزستان را مورد درمان و ده ها قلم   دارو 

را به صورت رايگان در اختيار مردم قرار داده است .
 وي درباره كمك هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در مناطق سيل زده 
لرستان گفت: در   زمينه تأمين اقالم ضروري 35 هزار آب معدني، 65 هزار كنسرو، 
50 هزار بس���ته   نان لواش، يك تن خرما، 60 هزار عدد گوني، 2 هزار پتو، 2 تن 
شيرخش���ك، روزانه 4    هزار غذاي گرم، 4 هزار بس���ته لوازم بهداشتي و تعداد مورد 
نياز چادر، بيل،   بادگير و چكمه بين مردم سيل زده توزيع شد، همچنين ديروزهم يك 

هزار تن    خوراک دام توزيع شد. 
غير قابل بازسازي  

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان سمنان گفت: 493 واحد مسكوني 
روستايي و 45 واحد مسكوني در شهرهاي استان به دليل شدت تخريب و خسارت 
ناشي از سيِل روزهاي گذشته قابل بازسازي نيست و بايد واحد مسكوني جديد 

ساخته شود.
فالحي اضافه كرد: وقوع سيل در روزهاي گذشته بالغ بر 98 ميليارد ريال به 

طرح  هاي   هادي روستايي استان خسارت زد.
 سيل ناشي از بارش ها در استان سمنان يك كشته برجا گذاشت. 

آسيب رانش زمين  
مدير بنياد مسكن بجنورد درخراسان شمالي گفت: رانش زمين در چهار روستاي 

اين شهرستان، به 160 واحد مسكوني خسارت وارد كرده است.
رضا جبار ايماني با بيان اينكه خسارت ها از روستاهاي دهگاه، گلي، عرب و 

نرگسلوي عليا گزارش شده، ميزان اين خسارت را 10تا 100 درصد اعالم كرد.
وي اضافه كرد: در روس���تاي گلي، چهار واحد دچار تخريب كامل و تخليه 

شده است.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي خراسان شمالي گفت: مركز پژوهشكده 

سوانح طبيعي، رانش زمين در روستاهاي اين استان را مطالعه و بررسي مي كند.
مدير بنياد مسكن شيروان هم گفت: بر اساس آخرين آمار، رانش زمين به 458 

واحد مسكوني در روستاهاي اين شهرستان خسارت زده است.
عزيز ابراهيمي اظهار داشت: اين خسارات از 65 روستاي منطقه گزارش شده 

و ارزيابي از ميزان خسارت ها همچنان ادامه دارد.  
پست بانک در پلدختر  

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه همه س���ايت هاي اضطراري 
شهرستان پلدختر در مدار قرار مي گيرند و تماس ها به راحتي برقرار مي شود، گفت: 

پست بانك ارائه خدمات را در اين شهر از سر گرفت. 
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در شهرس���تان 
پلدختر افزود: شهرستان پلدختر با فيبرنوري به خوزستان متصل شده و عالوه بر آن 

تجهيز بالن ارتباطي نيز آغاز شده است.
وي افزود: خدمات بانكي براي تبادالت مالي بايد انجام شود. براي اين منظور 
20 ارتباط ماهواره اي ايجاد ش���ده و پس���ت بانك نيزبه شبكه متصل مي شود و به 
چرخه فعاليت مي آيد كه بدين ترتيب 13 شبكه بانكي درمنطقه شرقي شهر مي توانند 

خدمات ارائه كنند.
وي افزود: با آمدن پست بانك، مابقي بانك ها نيز پاي كار بيايند تا خدمات مالي 

و كسب وكار به قسمت هايي كه ممكن است برگردد.
وزير ارتباطات ادامه داد: به دليل قطع پايانه هاي پرداخت فروشگاه ها، با هماهنگي 
انجام شده با بانك پارسيان 200 دستگاه بي سيم اين درگاه ها، بين فروشگاه هاي شهر 
پخش مي ش���ود تا خدمات مالي و كس���ب و كار به شهر برگردانده شود و تالش 
مي كنيم مابقي درگاه هاي پرداخت را نيز از طريق ساير بانك ها تهيه و به فروشگاه ها 

و مراكز خريد برسانيم.
نماينده دولت در استان لرستان در مورد حضور رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در جلسه ستاد مديريت بحران استان لرستان اظهار داشت: حضور نمايندگان و رئيس 

مجلس در جلسات نه تنها تضعيف دولت نيست، بلكه تقويت محسوب مي شود؛ 
چرا كه دولت فراتر از نظام بودجه اي كشور نمي تواند كاري پيش برد و بودجه بايد 

به تصويب مجلس برسد.
وي يادآور شد: از اين رو بزرگترين مساله بحث اعتبارات و تامين اعتبارات 
است و ديدن سطح خسارات و درک مستقيم رئيس مجلس از حجم خسارات در 

تصويب لوايح و تامين اعتبارات بسيار موثر است.
آذري جهرمي با بيان اينكه حجم و وس���عت خس���ارات بسيار باال و جنس 
خسارات نيز متفاوت و تكان دهنده است، اضافه كرد: كارهاي اساسي بخش جاده اي 
زمان بر و در اولويت قرار دارد و اصالح مسير آبي پلدختر منوط به اجراي بخشي 

از جاده است.
وزير ارتباطات با اش���اره به اينكه برق برخي مناطق وابس���ته به جاده است، 
اظهارداشت:دربحث تامين اعتبارات سيلزدگان، اطمينان خاطر به مردم و كشاورزان داده 

شده است و بايد براي اين منظور از ظرفيت صندوق توسعه ملي استفاده شود.
به گفته آذري جهرمي، زيرساخت هاي ارتباطي در كشور هزار و 500 ميليارد 
تومان خسارت ديده اند كه بيشترين حجم خسارات در استان لرستان رخ داده است.

اليروبي معابر شهر پلدختر   
فرمانده لشكر 84 خرم آباد ارتش اعالم كرد: ارتش اليروبي معابر و خيابان هاي 

شهر پل دختر را انجام مي دهد.

 امير سرتيپ دوم مراد خوش كنار اظهار داشت: نيروهاي ارتش از پنجشنبه   
كار اليروبي شهر پلدختر از گل و الي را آغاز كرده اند.

وي با اشاره به اينكه نيروهاي تيپ 65 ويژه ارتش نيز به منظور خدمت رساني 
به مردم در لرستان حاضر شده اند، گفت: بالگردهاي ارتش عالوه بر انتقال امكانات 
و تجهيزات كمك هاي مردمي براي مردم سيلزده، بيش از 400 نفر از آسيب ديدگان 

را به مراكز درماني منتقل كرده اند.
فرمانده لشكر 84  اضافه كرد: سامانه تهيه و پخت غذاي گرم و آشپزخانه سيار 
نيروي زميني ارتش نيز با استقرار در شهرستان پلدختر، در هر وعده 10 هزار پرس 
غذاي گرم آماده و در بين مردم سيل زده اين منطقه توزيع مي كند كه تا امروز بيش 

از 50 وعده )50 هزار پرس غذا( توزيع شده است.
امير خوش كنار گفت: نيروي هوايي ارتش با سه سورتي پرواز توسط هواپيماهاي 
ترابري سي 130 و بوئينگ 707 خود، 41 تن بار شامل محموله كمك هاي مردمي و 
هالل احمر از قبيل چادر، پتو، چكمه، آب معدني، مواد شوينده، مواد غذايي كنسروي 
و نان بسته شده را از طريق پايگاه شكاري شهيد لشگري مهرآباد به مناطق سيلزده 

ارسال كرده است. 
فرمانده لش���كر 84 خرم آباد اعالم كرد: هواپيماي اف 27 و بالگردهاي 212 
نيروي دريايي نيز همراه با تكاوران، غواصان و تجهيزات مورد نياز با 16 قايق عملياتي 

خود در اهواز مستقر شدند.
کمک اتحاديه اروپا

 »كريستوس استيليانيدس« كميسر امور بشردوستانه و مديريت بحران اتحاديه 
اروپا در حساب توييتري خود خبر از تخصيص بخش اوليه كمك 1/2ميليون دالري 

اين اتحاديه به سيلزدگان ايران داد.
استيليانيدس در توييتر نوشت: پس از سيل شديد در ايران ما )اتحاديه اروپا( در 
حال اختصاص بخش اوليه 1/2 ميليون يورويي مختص كمك به جوامع آسيب پذير 

هستيم. ما در زمان دشواري با قاطعيت كامل در كنار مردم ايران ايستاده ايم. 
وزير نيرو با اشاره به اينكه 73 درصد از حجم مخازن سدهاي كشور پر شده 
است، گفت: از ميان 870 روستاي استان لرستان كه بر اثر وقوع سيل  با قطعي برق 

مواجه شده بودند مشكل بيش از 770 روستا برطرف شده است.
رضا اردكانيان باتشريح آخرين وضع سيل استان خوزستان افزود: از ميان 45 
ميليارد مترمكعب آورد رودخانه هاي كش���ور در سال آبي جاري حدود 28 ميليارد 

مترمكعب آن در سدهاي خوزستان آرام گرفته است.
وي ادامه داد: از ميان 28 ميليارد مترمكعب خروجي سدهاي كشور در سال 
آبي جاري نيز نزديك به 17 ميليارد مترمكعب آن مربوط به سدهاي خوزستان بوده 
است كه 6/5 ميليارد مترمكعب از همين خروجي تنها مربوط به سد دز است؛ رقمي 

كه به بيش از 2/5برابر حجم مخزن اين سازه است.
وي با تاكيد بر اينكه بيش از 6 ميليارد مترمكعب آب شيرين در مخزن سد 
كرخه ذخيره شده است، افزود: بامداد سه شنبه هفته گذشته بود كه به مدت چند 
ساعت سيل  سنگين هشت هزار و 300 مترمكعب بر ثانيه وارد درياچه سد كرخه 
شده بود كه خوشبختانه با تدابير صورت گرفته اين حجم از سيل  در مخزن سد 
كنترل شد و براساس پيش بيني هاي انجام گرفته ورودي به اين سازه روند كاهشي 

به خود خواهد گرفت.
وزير نيرو تاكيد كرد: در سال آبي جاري حجم وسيعي بارش برف در ارتفاعات 
مناطق مختلف كشور رخ داده است كه طبيعتا با گرم شدن هوا و ذوب شدن برف 
موجود در ارتفاعات ورودي به مخازن ادامه داشته و لذا خروجي از سدها نيز استمرار 
خواهد داشت بنابراين بايد با همكاري نزديك تمامي دستگاه هاي اجرايي، سازمان هاي 
امدادي و نيروهاي مسلح حفظ جان مردم در پايين دست سدها و كاهش خسارات 

مادي از جمله در بخش كشاورزي و مناطق مسكوني جزو اولويت ها باشد.
اردكانيان به تشريح آخرين وضع برق مناطق سيلزده كشور پرداخت و افزود: 
وقوع سيل هاي اخير در كشور جمعا برق دو هزار و 352 روستا و تعداد زيادي از 
شهرها را قطع كرده بود كه در حال حاضر وضع تمامي نقاط به جز استان لرستان 
كامال عادي است. وي ادامه داد: از ميان 870 روستاي استان لرستان نيز كه بر اثر 
وقوع سيل  با قطعي برق روبه رو شده بودند مشكل بيش از 770 روستا برطرف 
ش���ده اس���ت و تنها 97 روستاي اين استان با قطعي برق مواجه هستند كه در اين 
مناطق به دليل نبود راه دسترس���ي و مشكل معبر برق رساني صورت نگرفته است 
كه به محض برقراري راه ارتباطي اين روستاها مشكل آن ها ظرف يك تا دو روز 

برطرف خواهد شد.
وزير نيرو اضافه  كرد: با وجود گستردگي مناطق آسيب ديده همكاران در صنعت 
برق توانسته اند در يك بازه زماني كوتاه مشكل اغلب مناطق را رفع كرده و وضع برق 
آن ها را به شرايط عادي بازگردانند كه از اين حيث عملكرد نيروهاي ما در اين بخش 

بسيار مناسب و براساس شاخص هاي جهاني اقدام ارزشمندي بوده است.
اردكانيان درباره  آخرين وضع آب مناطق سيلزده كشور، گفت: بر اثر وقوع اين 
سيل مجموعا 62 شهر و دو هزار و 714 روستا تحت تاثير قرار گرفته و با قطعي 

آب مواجه ش���ده بودند كه تاكنون مش���كل دو هزار و 351 روستا رفع و آب آن ها 
وصل شده است. در 363 روستاي باقي مانده نيز همكاران ما مشغول به كار هستند 
و تا رفع مشكل اين مناطق آب با كيفيت از طريق توزيع آب بسته بندي و تانكرهاي 

آبرساني سيار در اختيار آن ها قرار گرفته است. 
کاهش شهرهاي داراي تنش آبي   

وي با اش���اره به كاهش ش���هرهاي در معرض تنش آبي بر اثر وقوع سيل هاي 
اخير در كشور، ادامه داد: 73 درصد از حجم مخازن سدهاي كشور پر شده است. 
همچنين وقوع س���يل هاي اخير در كشور موجب شده است كه 95 درصد مخازن 
سدهاي خوزستان پر شده و 40 تاالب بزرگ كشور نيز آبگيري شده و يا در برخي 

مناطق سرريز شده اند.
وزير نيرو به مسأله ساخت و ساز در حريم رودخانه ها اشاره كرد و گفت: در 
كشور ما 146 هزار كيلومتر آب راه اصلي و فرعي وجود دارد كه 75 هزار كيلومتر 

از آب راه هاي اصلي كشور در اولويت آزادسازي تصرفات است.
اردكانيان با اشاره به وجود دو هزار و 400 مورد سازه تقاطعي غيراصولي بدون  
آب گذري در كشور، اضافه كرد: تمامي اين اماكن بعد از سيل هاي سال 95 شناسايي 
و برنامه ريزي الزم در اين بخش انجام شده است كه اميدواريم منابع مالي الزم براي 
برنامه هاي موجود اليروبي و سازماندهي رودخانه ها تدارک ديده شود تا طي يك 

برنامه سه ساله بتوانيم اين پروژه را به اتمام برسانيم. 
وزير راه و شهرسازي در بازديد ازمناطق سيلزده استان هاي كرمانشاه و سپس 
لرستان گفت: نيروهاي عملياتي وزارت راه و شهرسازي در سراسر كشور براي مقابله 

با بحران ها در آماده باش كامل هستند.
محمد اسالمي در مناطق سيل زده استان لرستان، در خصوص تخريب محور 
خرم آباد به پلدختر گفت، با وجود آزادراه خرم آباد به پل زال محور خرم آباد به 
پلدختر همچنان از راههاي شرياني استان بوده  و اجراي باند دوم آن از اولويت هاي 
وزارت راه و شهرسازي است و اين پروژه نيز در دست اجرا است، اما با توجه به 
موقعيت جغرافيايي اين منطقه و مجاورت اين محور در كنار كوهستان و رودخانه 
كشكان، پس از جمع بندي كارشناسان و مشاوران بر اين عقيده هستند كه در اين 
محور با ايجاد واريانت در نقاط بحراني و تغيير شيوه در انجام كار مي توانيم آسيب 
پذيري اين محور را به حداقل برسانيم بنابراين مهمترين برنامه بلند مدت ما براي اين 
محور به خدمت گرفتن مشاوران خبره براي مطالعه مسير است تا با همكاري اداره 
كل راه و شهرسازي استان و پس از تهيه نقشه ها و مطالعات الزم  و تامين اعتبار، 
با ايجاد واريانت، ضمن افزايش ايمني،  اين قسمت از محور خرم آباد به پلدختر را 

از بالياي طبيعي مصون نگه داريم.
وي با اشاره به سيل اخير و تخريب جاده و مختل شدن ترافيك در اين محور 
افزود: اولين و مهمترين اولويت كاري در اين محور با توجه به 17 نقطه اي كه در 
اين مسير آسيب ديده، ترميم و ايجاد يك جاده موقت با ايمني باال براي برقراري 
ترافيك است كه اداره كل راه و شهرسازي و اداره كل راهداري و حمل و نقل استان 

با تمام توان در حال انجام آن هستند.
خسارت سيل به راه هاي کشور

 وزير راه و شهرسازي در خصوص برآورد اوليه خسارات راه ها و تاسيسات از 
بارش هاي اخير اضافه كرد: 10هزار كيلومتر از راه هاي روستايي، فرعي و شرياني كشور 
دچار آسيب هايي همچون ريزش كوه، رانش زمين و خرابي پل ها شده است. برآورد 

اوليه حاكي از خسارت 1600 ميليارد توماني سيل به راه هاي كل كشور است. 
وي ادامه داد: در روزهاي تعطيل  14 هزار راهدار با 10 هزار ماش���ين آالت 
مشغول بازگشايي راه ها  و ايمن سازي آن بوده اند كه به محض وقوع سيل در محل 

حاضر شده و مسير ها را بازگشايي كردند.   
اس���المي افزود: محور هاي اصلي هراز و چالوس به صورت مقطعي بس���ته و 
پس از ايمن سازي بازگشايي مي شود. محور اصلي شيراز ياسوج بسته است چراكه 

200هزار متر مكعب ريزش كوه داشته است.
وي ادامه داد: محور گرگان � آق قال هم به خاطر برش جاده بسته شده بود 

كه با تالش راهداران و نيرو هاي مسلح بازگشايي شده است.
همدلي اجتماعي کم نظير در سيل شيراز

روايت همدلي اجتماعي نهفته در مردمان خونگرم شيرازي در جريان وقوع سيل 
غافلگيركننده، اگر بي سابقه نباشد، كم سابقه بود.

انتشار تصاوير سيل در استان گلستان و شهرستان آق قال، در روزهاي آغازين سال 
جديد كام نوروزي ايرانيان را تلخ كرد و هنوز خانه هاي آق قال در سيل بودكه بارندگي 
شديد به همراه تگرگ در شيراز به جاري شدن سيلي غافلگيركننده منجر شد.اين 
سيل به از بين بردن انسان ها و وسايل نقليه اكتفا نكرد و دامن بعضي قسمت هاي 
معروف شهر مثل بلوار چهل  و پنج  متري سعدي، ميدان هفت تن شيراز، و خيابان 

حجت اهلل خليلي را هم گرفت. 
در اين ميان اعزام وزير اطالعات، عيادت محمدباقر نوبخت و استاندار فارس از 
مصدومان، پيام تسليت مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري و رئيس مجلس شوراي 
اس���المي، هزينه رايگان درمان مصدومان و اقدامات توانبخشي براي دوران نقاهت 
و تالش هاي شبانه روزي هالل احمر و ستاد بحران براي جلوگيري از عمق فاجعه 

كمك حال مردم بود و بر روحيه آنها بسيار تاثير گذاشت. 
بحث بر سر علل وقوع سيل و بررسي كم كاري ها و كمبودها نيازمند بحثي 
كارشناس���ي اس���ت. با وجود تمامي تخريب ها و فجايع جاني و مالي وارد شده به 
شيرازي ها و مهمانان نوروزي اين شهر، در شيراز عنصري وجود داشت كه توانست 
رنگ سياهي از مصائب تلخ را به يك باره بشويد. نام آن عنصر »همدلي« بود. ساعتي 
بعد از سيل ويرانگر، شهروندان شيراز، آستين ها را باال زدند تا هر در راه مانده اي را در 
كنار خود جاي دهند. شامگاه پنجم فروردين در شيراز نه تنها در سالن هاي ورزشي 
خانه مردمان  و نمايشگاه بين المللي، اماكن دولتي و نيمه دولتي و برخی هتلها، كه در ِ
اين شهر روي ميهماناني كه نگران نامهرباني باران و سيل بودند، باز شد تا باور كنند 

انسانيت چه معنا و وسعتي دارد. 
ميهمان نوازي مردمان خونگرم اين خطه صرفا به تامين سرپناه براي مسافران 
محدود نمي شد. ميدان فداكاري وسيع بود و هر كسي با اتكا به توانمندي هاي خود 

گوشه اي از كار را گرفته بود و به مردم خدمت مي كرد. از توزيع پتو و غذا گرفته 
تا تعمير موبايل و صافكاري ماشين همگي در سايه  وحدت  و همدلي كم نظيري 

قابل مشاهده بود. 
مسعود رضايي نماينده مردم شيراز با بررسي مختصر علت وقوع سيل در اين 
استان در مورد همدلي مردم گفت: اين حادثه يك مصيبتي بود كه همه ما را نارحت 
كرد. ما ميهمانان زيادي داشتيم و دلمان نمي خواست كه چنين حادثه اي پيش بيايد. 
به هر حال روحيه لطيف شيرازي ها و فارس ها هميشه زبانزد بوده است و ما به اين 

اتفاق افتخار مي كنيم. 
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر همدلي اجتماعي كم سابقه اي 
كه در شيراز اتفاق افتاد، تاكيد كرد: روحيه انسجام، وحدت و يكپارچگي از قديم 
االيام در فرهنگ ما وجود داش���ته و امروزه خود را بازنمايي مي كند. نكته مهم در 
اينجا اين است كه اين اتفاق تجربه  بسيار مهمي براي نسل جديد � كه معموال با 
گذشته خود ارتباط كمتري دارند � شد. در واقع عنصر وحدت و انسجام است كه 
امكان حل مشكالت بين حاكميت، مسئولين و مردم را ممكن ساخته و يكپارچگي 

»بني آدم« را رقم مي زنند. 
صحنه زيباي انسانيت و انسان دوستي موجب شد كه وزير جهرمي تبار كابينه 

دولت به همشهريانش با زبان محلي بگويد: »آدِيا: دمتون گرم.« 
وفور فراخوان شيرازي ها براي اسكان رايگان ميهمانان نوروزي در شيراز چه در 
فضاي حقيقي و چه در فضاي مجازي آنقدر ملموس بود كه روايتي دست كم، كم سابقه 

را رقم زد. روايتي كه در تاريخ ماندگار و درسي براي نسل هاي آينده شد. 
کميته حقيقت ياب توضيح مي دهد

رئيس كميته حقيقت ياب ش���وراي ش���هر شيراز گفت: نتايج اوليه علت ها و 
عوامل سيل دروازه قرآن شيراز مشخص شده و شوراي شهر در نشست آتي اين 

شورا پيرامون چگونگي انتشار اين گزارش و نتايج تصميم مي گيرد.
 عبدالرزاق موسوي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نتايج گزارش اوليه علت 
حادثه سيل دروازه قرآن به صورت رسمي منتشر خواهد شد؟ افزود: جلسه آينده 
شوراي شهر دوشنبه برگزار مي شود و در اين نشست قطعا در خصوص چگونگي 
انتشار نتايج اوليه و بررسي هاي كميته حقيقت ياب شوراي شهر در باره علل بروز 

خسارت مالي و جاني سيل دروازه قرآن تصميم گيري خواهد شد.
وي ادامه داد: ش���وراي اس���المي شيراز در جلسه آتي پيرامون اينكه نتيجه اين 
گزارش به طور كامل منتشر شود و يا اينكه بخش هايي از آن به كارشناسي بيشتر 

موكول گردد تصميم گيري خواهد كرد.
رئيس كميته حقيقت ياب شوراي شهر شيراز اظهار داشت: دليل اينكه شايد 
بخش هايي از نتايج گزارش اوليه كميته حقيقت ياب شوراي شهر در خصوص 
سيل دروازه قرآن شيراز به كارشناسي بيشتر موكول شود، اين است كه بخش هايي 
از اين گزارش فني اس���ت و بايد اجماع كارشناس���ان رسمي نيز در خصوص آن 

وجود داشته باشد.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود اعالم كرد: بعد از اينكه مشاوران 
شوراي شهر شيراز و كارشناسان در پي بررسي صحنه حادثه سيل دروازه قرآن، نظر 

خود را در خصوص علل اين رخداد ارائه كردند گزارش اوليه كميته حقيقت ياب 
تهيه و در اختيار شوراي اسالمي شهر شيراز قرار گرفت و تائيد نهايي شد.

وي ادامه داد: نتايج اوليه كميته حقيقت ياب در خصوص علت حادثه سيل 
دروازه قرآن تهيه و مقرر شده كه   به دستگاه هاي مرتبط نظير استانداري و سايد 

دستگاه هاي مسئول ارجاع شود.
موسوي در خصوص عدم انتشار رسمي نتايج اين گزارش اينگونه توضيح داد 
كه انتظار افكار عمومي و مردم اين است كه گزارشي دقيق در اين خصوص ارايه 

شود و لذا اجماع نظر كارشناسان در خصوص اين گزارش بسيار اهميت دارد.
رئيس كميته حقيقت ياب شوراي شهر شيراز در ادامه گفت: شوراي شهر در مقام 
تعيين مقصر نيست چون اين وظيفه مرجع قضايي است و شورا به دليل پيشگيري از 

بروز چنين رخدادهايي در آينده ، اقدام به انجام اين كار كرده است.
وي اضافه  كرد: بعد از تهيه نتايج اوليه با هدف تهيه گزارشي دقيق و جامع،نامه 
اي حاوي درخواست هيئتي متشكل از متخصصين رسمي به كانون كارشناسان رسمي 
دادگستري فارس ارسال شد كه اين كانون نيز هيئتي هشت نفره در تخصص هاي 

مختلف براي بررسي موضوع تعيين كرده است.
موسوي با بيان اينكه اولين جلسه اين هيأت كارشناسان رسمي پنجشنبه برگزار 
شد ،افزود: اعضاي اين هيات مدارک و مستنداتي خواستند كه كميته حقيقت ياب در 
اختيار آنها قرار خواهد داد و همچنين اين هيات درخواست يكماه وقت براي تهيه 
گزارش كامل و نهايي كرد كه نهايتا روي سه هفته به توافق رسيديم ، هيات يادشده 

از امروز كار خود را رسماً آغاز كرد.
وي اعالم كرد: گزارش مقدماتي تهيه شده و گزارش دقيق كارشناسي هم تهيه 
مي شود ، كارشناسان مستقل و رسمي دادگستري هم نظر خود را اعالم خواهند كرد 

، نتايج اين گزارش در نهايت منتشر خواهد شد.
موسوي تاكيد كرد: هيئت كارشناسان و كميته حقيقت ياب تمام وقت براي 
بررسي اين مساله وقت گذاشته و اميدوارم نتيجه اين كار به مشخص شدن عوامل و 
عناصري كه كوتاهي و تقصير داشتن بيانجامد و همچنين اين كار از حوادث مشابه 

در آينده نيز جلوگيري كند.
بازگشايي راه آهن شمال

راه آهن شمال كه به علت رانش زمين آسيب ديده بود، عصر پنجشنبه با حركت 
و عبور دادن قطار باري سنگين وزن بازگشايي شد.

 مديركل راه آهن شمال گفت:براي اطمينان از امنيت ريل بازسازي شده، يك 
رام قطار باري به وزن يك هزار و 600 تن از مسير عبور داده شد و راه آهن باز 

شده است.
تردد قطار در راه آهن ش���مال كش���ور عصر دوشنبه 12 فروردين  جاري در 
مسير زيرآب شهرستان سوادكوه مازندران بر اثر ريزش و رانش ديواره كوه بر روي 

ريل متوقف شده بود.
وي ادامه داد: با فروكش كردن بارش باران و سيل در مازندران براي روزهاي آينده، 
كار ساخت ديواره حايل و ترميم اساسي خطوط آسيب ديده نيز آغاز خواهد شد.

قطار امدادي
مديرعامل راه آهن از تشكيل قطار امداد براي انتقال موادغذايي و مايحتاج مورد 

نياز مردم سيل زده در شهرها و روستاهاي لرستان و خوزستان خبر داد.
 سعيد رسولي گفت: با توجه به هماهنگي انجام شده با رئيس ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( و معاون آب و فاضالب تهران، مقرر ش���د كه حدود 10 
هزار قوطي كنسرو، 4 تا 5 هزار بطري آب، بيش از 500 تخته پتو و ساير وسايل 
و نيز 10 تا 15 هزار بسته آب با تشكيل قطار امداد بارگيري شده و به محل هاي 

سيلزده مورد نظر اعزام و بين سيلزدگان توزيع شود.
وي با تاكيد براينكه اين ملزومات در اولين فرصت به مناطق آسيب ديده از 
سيل ارسال مي شود، افزود: اين وسايل با هماهنگي مديرعامل راه آهن و مدير هالل 

احمر خوزستان بين هموطنان سيل زده توزيع خواهد شد.
رسولي يادآور شد كه از زمان شروع سيل، راه آهن زاگرس و جنوب با اسكان 
شمار قابل توجهي از سيل زدگان در واگن هاي مسقف، مساجد و ساختمانهاي اداري 
ايستگاههاي راه آهن، نسبت به تامين مايحتاج ضروري و راه اندازي حمام و سرويس 

بهداشتي در خدمت هموطنان بوده است.
1900 شهر و روستا گرفتار سيل   

معاون عمليات سازمان امداد و نجات با اشاره به ادامه امدادرساني ها در 10 
استان سيلزده گفت: حدود 1900 شهر و روستا از ابتداي نوروز امسال گرفتار سيل 

و خسارات ناشي از آن شده اند.
 شاهين فتحي در ارتباط با جزئيات سيل و آبگرفتگي، برف و كوالک از 25 
اسفند تاكنون اظهار داشت: 1889 شهر، روستا و محور كوهستاني در اين مدت درگير 
اين حادثه شده و به بيش از 217 هزار نفر از هموطنان امدادرساني صورت گرفته 
گرفت. وي افزود: حدود 86 هزار نفر در اين مدت اسكان اضطراري يافته و 1072 

نفر توسط نيروهاي امدادي و بالگرد به مناطق امن انتقال يافتند.
معاون عمليات سازمان امداد و نجات اضافه  كرد: بيش از 4800 دستگاه خودرو 

نيز در اين مدت از برف رهاسازي و 4300 منزل مسكوني از آب تخليه شدند.

فتحي افزود: امدادرساني در البرز، چهارمحال و بختياري، گلستان، خوزستان،  
فارس، كهگيلويه و بويراحمد، لرس���تان، ايالم، خراس���ان شمالي و سمنان همچنان 

ادامه دارد.
خسارت سيل به آثار تاريخي کرمانشاه   

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس���تي و گردشگري كرمانشاه گفت: بر اثر 
وقوع سيالب هفته جاري، 198 ميليارد و 200 ميليون ريال خسارت به آثار و بناهاي 

تاريخي استان وارد شد.
 اميد قادري ، با اشاره به اينكه از 72 اثري كه در سطح استان دچار خسارت 
ش���ده اند، 32 مورد آثار تاريخي اس���ت، اظهار داشت: برخي آثار برجسته تاريخي 
كرمانشاه از جمله پل كوچه، پل چهر، تاق گرا، عمارت خسرو، خانه تاريخي ساري 
اصالن، نهر كانال آبرساني قصرشيرين، سقف مساجد تاريخي، مقابر ابودجانه داالهو 

بر اثر سيالب هاي اخير دچار آسيب شده اند.
زندگي به روال عادي برگشت

فرماندار نور گفت:زندگي مردم سيلزده بخش هاي بلده و چمستان اين شهرستان 
با كوشش امدادگران اعضاي ستاد مديريت بحران و ديگر مسئوالن نهادهاي مردمي 

به روال عادي بازگشته است . 
بارندگي شديد توأم با ريزش برف سنگين و توفان عصر دوشنبه 12 فروردين 
جاري خسارت سنگيني به حوزه راه هاي اصلي و فرعي به ويژه مناطق كوهستاني 
روستايي، شبكه هاي آبرساني و نيز خطوط مخابراتي شهرستان نور مازندران وارد 

كرد. 
ضرب االجل استاندار مازندران

 استاندار مازندران در نشست شوراي مديريت بحران شهرستان سوادكوه، اداره 
كل راه و شهرسازي را مأمور ترميم جاده سوادكوه براي جلوگيري از شكاف بيشتر 

و رانش احتمالي كرد.
احمد حس���ين زادگان تأكيد كرد تا هرچه س���ريعتر راه و شهرسازي با اعزام 

ماشين آالت راهسازي به منطقه اين محور را ترميم و از رانش جلوگيري كند.
سيدمحمد نظري مديركل راه و شهرسازي مازندران شكاف ناشي از نفوذ آب 
در باند اول سوادكوه در حوزه شهر زيرآب را تأييد كرد و گفت: ماشين آالت مورد 

نياز به سوادكوه منتقل شد و كار ترميم نيز اجرايي خواهد شد.
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي با اشاره به ورود سامانه 
بارشي جديد به كشور از امروز، از شدت بارش ها در استان هاي آذربايجان شرقي، 
غرب كرمانشاه، ايالم، كهگيلويه و بويراحمد، شمال استان هاي خوزستان،  فارس، بوشهر 

و در غرب خراسان رضوي، شرق سمنان و جنوب خراسان شمالي خبر داد.
احمد وظيفه، با بيان اين كه امروز اين سامانه در كل كشور به جز استان هاي 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان فعال است،  تأكيد كرد: اين سامانه اواخر وقت از 
كشور خارج مي شود كه در شرق آذربايجان شرقي، غرب كرمانشاه، ايالم، كهگيلويه 
و بويراحمد، شمال استان هاي خوزستان، فارس، بوشهر و در غرب خراسان رضوي، 

شرق سمنان و جنوب خراسان شمالي بارش شدت خواهد داشت.
وي با بيان اين كه در ارتفاعات البرز مركزي و ارتفاعات زاگرس شمالي در 
كردستان بارش برف و لغزندگي جاده هاي كوهستاني پيش بيني مي شود، افزود: فردا 
با حضور متناوب امواج تراز مياني جو در نوار شمالي دامنه هاي زاگرس مركزي در 
غرب و شرق و شمال شرق كشور بارش پراكنده گاهي رعد و برق و وزش باد 

پيش بيني مي شود.
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي با اشاره به وضع امروز 
هواي تهران گفت: وضع جوي تهران امروز كمي ابري در بعدازظهر افزايش ابر همراه 

با وزش باد پيش بيني مي شود.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان گلستان از پيداشدن پيكر آخرين مفقودي 

حادثه واژگوني قايق در گميشان خبر داد.
علي بهرامي افزود: در پي حادثه تلخ واژگوني قايق حامل 25 تن از نيروهاي 
محلي در گميشان كه براي كمك رساني و ايمن سازي كانال هاي آب به منظور جلوگيري 

از ورود سيل به مناطق مسكوني تالش مي كردند، 6 نفر مفقود شدند.
وي ادامه داد: از همان لحظات اوليه حادثه، پليس و ساير تيم هاي امدادي با 
تمام امكانات، عمليات جستجو به منظور يافتن افراد مفقود شده را آغاز كه جسد 5 

نفر آن در ساعات اوليه كشف كردند.
وي اظهار داشت: تالش  ها براي يافتن تنها مفقودي حادثه ادامه داشت تا اين 
كه پس از گذشت 6 روز جستجوي بي وقفه، مأموران درياباني تركمن موفق شدند با 
كمك ديگر نيروهاي امدادي سرانجام پيكر مفقودي ديگر در اعماق رودخانه شناسايي 

و به بيرون از آب منتقل كنند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان گلستان از مردم خواست براي هرگونه 
امدادرساني در مناطق سيلزده به توصيه هاي پليس و دستگاه هاي امدادي توجه كنند 

تا ديگر شاهد چنين حوادث ناگواري نباشيم.
برکناري استاندار گلستان

معاون اول رئيس جمهوري در جريان وقوع سيل گلستان، استاندار اين استان را 
به دليل نبود در محل خدمتش و مسافرت به خارج از كشور از سمت خود بركنار 
كرد. در جلسه ستاد مديريت بحران گلستان كه با حضور معاون اول رئيس جمهوري 
برگزار شد، وزير كشور مناف هاشمي را از سمت استانداري گلستان بركنار كرد و 
ميرمحمد غراوي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گلستان با حفظ سمت به 

عنوان سرپرست اين استان منصوب شد.
همچنين مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري خوزستان گفت: شهردار 
ايذه از خدمت تعليق ش���د و به فرماندار اين ش���هر دستور داده شد براي شهرداري 

سرپرست تعيين شود.
شهاب صديقي اظهار داشت: به دليل وضع فوق العاده كه وجود دارد و عدم 
حضور شهردار ايذه در محل خدمت پس از پايان مرخصي دو روزه وضع خدمت 

وي به حالت تعليق درآمد.
وي ادامه داد: به فرماندار اين ش���هر دس���تور داده شد كه در اسرع وقت براي 

شهرداري ايذه سرپرست تعيين شود.
بي توجهي به گزارش هاي سازمان بازرسي 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بازديد ميداني از مناطق سيلزده استان گلستان 
گفت: به مردم عزيزمان قول مي دهيم كه اگر قصور و تقصيري در اين رابطه وجود 

داشته باشد قطعاً رسيدگي خواهد شد. 
ناصر سراج در بازديد ميداني از مناطق سيلزده استان گلستان با اشاره به اين 
كه خانه ها در محاصره آب قرار گرفته است و مردم نمي توانند از منازلشان خارج 
شوند، از نيروهاي بسيج، سپاه، ارتش و ناجا قدرداني كرد و افزود: نيروهاي مسلح 
امكانات خوبي را براي مردم فراهم كرده اند و كمك هاي اوليه در اختيار افراد سيلزده 
قرار گرفته است.  اين مقام قضايي با انتقاد از اين كه مسئوالن اجرايي مشغول جلسه 
هستند و حضور كمرنگي در صحنه دارند، اضافه كرد: استاندار نبايد به هر دليلي 

حتي اگر دليل موجهي نيز داشت استان را ترک مي كرد. 
سراج گفت: از سال 92، پنج گزارش مستند به استاندار، فرماندار و مراجعي 
كه بايد اصالح امور كنند ارائه كرديم اما متأس���فانه توجه الزم به گزارش س���ازمان 
بازرسي نداشتند.  سراج در محل اسكان مردم سيلزده شهرستان آق قال حضور يافت و 
از نزديك در جريان مشكالت آنان قرار گرفت.مردم در جريان اين بازديد خواستار 
برخورد قاطع و جدي دستگاه قضايي با مسببين و قاصران سيل اخير در استان هاي 

شمالي كشور بودند. 
رسيدگي به صورت ويژه 

ناصر س���راج كه پيرو دس���تور رئيس قوه قضائيه و به منظور نظارت بر روند 
امدادرساني و بررسي زواياي گوناگون سيل ويرانگر در شيراز، به اين شهر سفر كرده 
بود در بدو ورود در بازديد از دروازه قرآن )محل وقوع حادثه( اظهارداشت: در صورت 

احراز قصور و تقصير احتمالي حتماً با مسببين وفق قانون برخورد خواهد شد. 
وي افزود: جوانب مختلف موضوع به طور دقيق و ويژه بررسي مي شود. 

رئيس سازمان بازرسي ضمن عرض تسليت به خانواده هاي داغدار، اضافه كرد: 
مسئوالن قضايي استان از لحظات اوليه حادثه در صحنه حضور داشتند و با تعيين 
شماري كارشناس خبره، در مورد همه موضوعات بررسي ها را انجام دادند. سراج 
افزود:كساني كه شكايت دارند با مراجعه به دادگستري و سازمان بازرسي شكايت 

خود را ثبت كنند. 
وي اظهار داشت: اين موضوع به صورت دقيق رسيدگي خواهد شد. 

رئيس سازمان بازرسي گفت: اگر رودخانه اليروبي مي شد قطعاً به اين اندازه 
خسارت به بار نمي آمد. با احضار متوليان امر، موضوع بررسي مي شود. 

سراج همچنين با حضور در بيمارستان شهيد رجايي شيراز از مصدومان حادثه 
سيل اخير اين شهر عيادت كرد.  وي با اشاره به اين كه مسئوالن قضايي استان فارس با 
دعوت از مسئوالن بيمه ها، پيگيري هاي الزم را در خصوص خودروهاي آسيب ديده 
و تعيين خسارات انجام داده اند، گفت: با پيگيري هاي دادگستري استان، خودروهايي 
كه بيمه بودند خس���ارت آن ها از طريق بيمه و خودروهايي كه بيمه بدنه نداش���تند، 

خسارت آن ها از طريق دولت جبران خواهد شد. 
سراج افزود: همه هزينه هاي درماني مصدومان را دولت عهده دار شده است و 
عالوه بر آن دولت يك كمك نقدي بالعوض نيز براي مصدومان و خسارت ديدگان 

در نظر گرفته است. 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در سفر به مناطق سيلزده استان مازندران از 

روستاي آبمال و پل فروريخته سنگتاب در شهرستان قائمشهر ديدن كرد. 
سراج به همراه رئيس كل دادگستري استان مازندران از منازل برخي مردم سيلزده 
در روستاي آبمال ساري ديدن كرد و آنان از مشكالت خود گفتند كه بخشدار منطقه 
نيز توضيحاتي ارائه كرد و بخشدار در حضور رئيس سازمان بازرسي كل كشور و 
رئيس كل دادگستري استان مازندران متعهد شد براي جلوگيري از وقوع دوباره اين 
اتفاق در روستا با هماهنگي مراجع قضايي اصالحاتي از جمله طرح شكايت نسبت 
به متعرضين به حريم رودخانه تجن و نيز حفر كانال هدايت آب به سمت رودخانه 
و مسائلي از اين دست اقدام كند.  در جريان بازديد از پل تخريب شده سنگتاب نيز، 
فرماندار و يكي از اعضاي شوراي شهر قائمشهر با اشاره به رعايت نكردن حريم 
رودخانه، توضيحاتي در مورد علت تخريب اين پل ارائه كردند كه در ادامه سراج 
طي دستوري به بازرس كل استان مازندران به وي مأموريت داد تخريب اين پل را به 

صورت يك پرونده ويژه بررسي و گزارش آن را به مركز ارسال كند. 
وزير کشور در پلدختر  

وزيركشور در ستاد مديريت بحران لرستان در پلدختر خواستار اسكان سريعتر 
سيلزدگان شد. 

رحماني فضلي گفت: دولت براي پرداخت هزينه اجاره بها به سيلزدگان در 
لرستان آمادگي كامل دارد. 

رحماني فضلي خواستار فعال شدن موكب هاي اربعين براي خدمات رساني به 
سيلزدگان به خصوص در بخش تامين غذا شد. 

 وزير كش���ور به طور جد از مسئوالن استان لرستان به  ويژه استاندار خواست 
با جمع بندي خسارت هاي سيل حداكثر تا فردا براي تصميم گيري آن را به هيات 

دولت ارسال شود. 

همكاري دولت، نيروهاي نظامي و مردم  براي كمك به سيل زدگان

استقرار موكب هاي اربعین در مناطق سیلزده

حضور معاون اول رئیس جمهوری در مناطق سیلزدهمردم سیلزده گمیشان

تخریب خانه ها بر اثر جاری شدن سیل در مناطق روستایی خرم آبادمهمان نوازی شیرازی ها از مسافران سیلزده

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي در پيامي از استقرار موکب هاي خدمت رساني اربعين به مدت يک ماه در مناطق در معرض 
سيل خبر داد.

درپيام سردار سرلشکر پاسدار قاسم سليماني آمده است:  
  بسم اهلل الرحمن الرحيم

خداي بزرگ را شاکريم که در لحظات و بزنگاه هاي حساس و خطير که ايران اسالمي در معرض آزمون هاي بزرگ و دشوار قرار مي گيرد، 
با الطاف و عنايات ويژه، ملت و نظام را در غلبه بر سختي ها و مشکالت ياري مي بخشد و وحدت و يکپارچگي ملي و صبر و شکيبايي و ايمان 

و باور آنان به حق و حقيقت را رمز موفقيت تاريخ سازيشان قرار مي دهد. 
اينک در شرايطي که از واپسين روز هاي سال گذشته و آغازين ساعات سال جديد بارش هاي کم نظير نزوالت آسماني، حادثه سيل ويرانگر 
در برخي استان هاي کشور، مشکالت، تلفات و خسارت هاي فراواني براي مردم سيلزده در مناطق شمالي، غربي و جنوب غربي ميهن اسالمي را 
در پي داشته است، با فرمان و توصيه هاي رهبر حکيم و دلسوز انقالب اسالمي حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( و حضور گره گشاي مردم 
نجيب و شريف ايران در کنار ساير دستگاه هاي اجرايي و نيرو هاي مسلح، صحنه هايي زيبا، الهام بخش و معنادار در انجام اقدامات امداد و کمک 
رس��اني هاي اوليه به مردم س��يلزده خلق کرده اس��ت، با توجه به تداوم بارش ها و احتمال وقوع س��يل هاي جديد و تهديدکننده به ويژه براي مردم 
مومن و مجاهد استان خوزستان، ضمن قدرداني از نقش آفريني هاي مجاهدانه، فداکارانه و مخلصانه آحاد نيرو هاي امدادي دولتي، مردمي و نظامي 
و تاکيد بر لزوم تداوم پرشتاب آن در پهنه مناطق آسيب ديده تأکيد مي شود: با توجه به پيش بيني ها در گسترش خطرات و آسيب ها براي مردم و 
افزايش دامنه نياز ها در شرايط پيش رو، اينجانب و ساير فرماندهان و پيشکسوتان دفاع مقدس، با همکاري ستاد هاي عتبات عاليات و اربعين مراکز 
استان ها، بر خود وظيفه مي دانيم ساير امکانات، ظرفيت ها و تجارب موجود از جمله در موکب هاي خدمت رساني به زائران اربعين حسيني را با 

هماهنگي و همراهي مجموعه هاي مسئول فعال و در صحنه؛ ساماندهي و با گسيل و استقرار آن 
از هفته آينده و به مدت يک ماه در مناطق در معرض سيل و تا هنگام عادي شدن وضعيت، به 

کمک مردم شهر هاي پلدختر، سوسنگرد، بستان و ديگر نقاط بشتابيم. 
بي ترديد اتفاق کلمه و روحيه بسيج شوندگي ملي که در لحظه حساس کنوني با حضور 
مردم هميشه در صحنه با مشارکت در ساخت خاکريز ها و ديواره هاي خاکي، دژ ها، حفر کانال، 
پر کردن کيس��ه هاي مخصوص ش��ن، پذيرايي، اسکان و حمل و نقل رايگان مردم، به کارگيري 
قايق ها و ماشين آالت شخصي، کمک هاي نقدي و رساندن مشتاقانه کمک هاي اوليه مانند آب، 
غذا، پوشاک، لوازم گرمايشي و... بار ديگر در فضاي عمومي کشور بروز و ظهور يافته است؛ 
ظرفيت راهبردي و گره گشايي است که به مانند گذشته ياري بخش عبور ايران عزيز از شرايط 

سخت و بحران هايي مانند هشت سال دفاع مقدس است. 
بردستان يکايک مردماني که در اين عرصه از تکليف و تعهد مي درخشند بوسه مي زنيم و اخالص 
و اراده آنان که با تالش هاي بي وقفه و جهادي خود در اين روز ها تو دهني محکمي به رسانه هاي 
معاند و عوامل پشت صحنه آن که در پي تزريق نااميدي به ملت و ناکارآمد نشان دادن نظام در 
حل بحران هاي ناشي از حوادث طبيعي هستند، زدند درود مي فرستيم و از درگاه کبريايي عاجزانه 
خواهانيم با عبور توأم با سربلندي آنان از اين آزمون بزرگ سالي پر خير و برکت را سپري کنند. 
ان شاء اهلل- سرلشکر پاسدار قاسم سليماني
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سرويس شهرستان ها: بهار امسال با بارش هاي سيل آسا به كشورمان رسيد و 
اليروبي نكردن رودخانه ها و سدها و سرريز شدن آب هاي فراوان به شهرها وروستاها 
همه را غافلگيركرد. دو روز پس از ش���روع س���ال جديد، بارش باران هاي تند، در 
استان هاي مازندران و گلستان سبب شدكه ساكنان اين دو استان شروع عيد را در 
خانه هاي آبگرفته جشن بگيرند و حاال با گذشت بيش از 18 روز از آن بارش ها، 
هنوز مناطقي در شهرهاي گميشان و آق قال در استان گلستان همچنان درگير سيل 
هستند. در چهارمين روز عيد، بارندگي نيم ساعته در شيراز سبب بروز سيل شد و 
خودرو هاو سرنشينان آن را در دروازه قرآن اين شهر درهم كوبيد و 21 كشته و 110 
زخمي برجا گذاشت. سيل اين بارحركت خودرا به سمت خوزستان كشاند و موجب 
سرزير شده سدهاي مهم استان شدو درحالي كه همچنان مسئوالن درحال كلنجار با 
سيل دراين منطقه هستند، سيل تهديد براي استان هاي كرمانشاه، لرستان و ايالم شد 
و سبب طغيان رودخانه ها و تخليه ساكنان شهر و روستاها شد. جاري شدن سيل 
در 16روز اول امسال دركشور تاكنون بيش از 60 كشته و صدها زخمي و ميلياردها 
تومان خسارت برجا گذاشته است ومسئوالن كشورقول داده اند كه تازماني كه زيان ها 

سيل را برطرف نكرده اند، دست از كار نخواهند كشيد.  
در اي���ن ميان اگرنبود فرمان مقام معظم رهبري درخصوص دخالت نيروهاي 
مس���لح براي كمك رس���اني به گرفتار شدگان در سيل دراستان گلستان و حضور 
گسترده نيروهاي ارتشي، سپاهي و بسيجي و ناجايي شايد خسارت دراين استان 

گسترده تر نيز مي شد. 
10 اس���تان و حدود يك هزار و 900 ش���هر و روستاي ايران از ابتداي نوروز 
امسال گرفتار سيل و خسارات ناشي از آن بودند و تمام اركان كشور اعم از دولت، 
نيروهاي امداد و نجات، ارتش، سپاه و ساير نهادهاي دولتي و خصوصي به صورت 
هماهنگ و يكدل كمك به سيلزدگان و رفع دغدغه هاي مردم را در اولويت امور 
خود قرار داده و آستين همت باال زده اند تا به بهترين نحو و در سريعترين زمان از 

آالم و مشكالت مردم بكاهند. 
كمك هاي مردمي به سيلزدگان در شرايطي كه بيشتر مردم درحال گذران تعطيالت 

عيد بودند نيز نمود ديگري از همدلي ايرانيان در شرايط سخت بود. 
سرريزشدن سدهاي گلستان

در روزهاي آغازين   سال جديد بارش بيش از 300 ميليمتر باران در 35 ساعت كه 
با آب ناشي از   برف ذوب شده قبلي توأمان شد، سبب سرريز شدن سدهاي گلستان 
و بوستان و طغيان   رودخانه هاي گرگانرود شد به طوريكه ابتدا شهر گنبد را به زير 

آب برد و سپس روانه شهرها    و روستاهاي شمالي و غربي استان گلستان شد  . 
از سوي ديگر بارندگي هاي شديد   در مناطق باالدست حوضه هاي آبريز كارون، دز 
و كرخه در 2 هفته اخير سبب آبگرفتگي   روستاهاي و شهرهاي حاشيه اين رودخانه ها 

در شهرستان هاي دشت آزادگان، شوش،   حميديه، شوشتر، اهواز و كارون شد . 
 همزمان با آغاز موج دوم   بارش هاي فروردين، بسياري از شهرها و روستاهاي 
استان لرستان نيز درگير   سيل شدند. شهرهايي مانند پلدختر،  دورود، خرم آباد و اليگودرز 
در   محاصره سيل قرار گرفتند؛ تا جايي كه امكان امدادرساني به شهر پلدختر و   برخي 

از روستاها وجود نداشت . 
دكتر علي الريجاني رئيس مجلس ش���وراي اسالمي اعالم كرد: مردم سيلزده 
نگران خسارات نباشند همه را پرداخت خواهيم كرد. البته پيش از اين نيز معاون اول 

رئيس جمهوري هم چنين وعده اي را در حد وسع دولت داده بود.
حتي براي اينكه نظارت بر رسيدگي به سيلزدگان با دقت انجام شود وزير كشور 
در جلسات ستاد مديريت بحران اعالم كرد كه براي هر استان سيلزده يك وزير معين 

توسط دولت تعيين مي شود كه تا باتثبيت اوضاع، امور را نظارت و پيگيري كنند.
 در جلسات ستاد مديريت بحران تاكيد شد كه تمامي دستگاه هاي امدادي و 
اجرايي براي هر يك از استان هاي حادثه ديده نماينده ويژه جهت پيگيري و نظارت 
بر اقداماتي كه آن دستگاه ها بايد انجام دهند، مشخص و به سازمان مديريت بحران 

كشور معرفي كنند.
به دس���تور رئيس جمهوري وزيران بهداش���ت و راه و شهرسازي براي برآورد 
خسارات ناشي از سيل به استان ايالم راهي اين استان شدند كه نشان از عزم جدي 

دولت و همه دستگاه ها براي كمك به سيلزدگان دارد.
سيلزدگان نگران نباشند

دكتر علي الريجاني درباره خسارات وارد شده به سيلزدگان گفت: سيلزدگان 
نگراني بابت خسارت وارد شده به اموال و زمين هاي كشاورزي خود نداشته باشند 

چرا كه اين خسارت ها پرداخت خواهد شد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: ساخت سيل بندهاي اصولي و محكم بايد 
در دستور كار دولت قرار گيرد تا در مواقع سيل با خطر شكستن سيل بندها و وارد 

آمدن خسارت به مردم مواجه نشويم.
او در جريان بررسي ترميم و استحكام بخشي سيل بندهاي روستاهاي زاويه 
دزف���ول افزود: براي ايجاد س���يل بنده���اي اصولي بايد برنامه ريزي كرد و بودجه 

اختصاص داد.
وي ترميم س���يل بندهاي كنوني را راهكاري موقتي و موثر خواند و گفت: 
اين سيل بندها اكنون بايد ترميم شوند تا مشكلي براي روستاهاي در معرض خطر 

ايجاد نشود.
رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به حجم باالي بارش ها در مناطق باالدست 
سدهاي خوزستان اظهار داشت: افزايش ارتفاع سد دز را برخي پيشنهاد داده اند كه 

بايد توسط كارشناسان مربوطه پيگيري شود.
الريجاني با قدرداني از مسئوالن دستگاه هاي اجرايي براي ترميم سيل بندها ادامه 

داد: همه دستگاه ها امكانات خود را براي مقابله با سيل بسيج كرده اند.
برنامه ريزي براي جبران خسارت  

رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه براي جبران خسارت هاي ناشي از 
سيل برنامه ريزي شده است، افزود: مردم آسيب ديده دغدغه اي براي جبران خسارت ها 

و مشكالت ناشي از سيل نداشته باشند.
الريجاني در حاشيه بازديد از سد دز گفت: جبران خسارات سيل مورد تاكيد 
رهبر معظم انقالب است كه عالوه بر پيشگيري بايد براي تامين نيازهاي مردم خسارت 

ديده تالش جدي و فوري انجام گيرد.
وي اضافه كرد: مردم در زمينه كش���اورزي، مسكن، دامداري و ساير حوزه ها 
دچار مشكل و خسارت شده اند كه از همان زمان سيل براي رسيدگي به امور مردم 

پيگيري آغاز شده است.
رئيس مجلس شوراي اسالمي افزود: سيل سنگين ناشي از بارندگي هاي اخير 
خسارات زيادي در استان هاي مختلف و از جمله خوزستان به همراه داشته است.

وي با تاكيد بر لزوم بررسي و استفاده از راهكارهاي كارشناسي براي استفاده 
بهينه از اين آبها گفت: اين موضوع مهم در حال بررسي است تا از اين آبها براي 

برنامه هاي سازنده استفاده شود.
الريجاني با بيان اينكه خسارت سيل در استان خوزستان به مراتب پايين تر از 
گلستان است، افزود: از همان زمان وقوع سيل نيز نگران خوزستان بوديم زيرا اين 

آبها به خوزستان ختم مي شد.
خير و برکت سيل براي کشور  

معاون اول رئيس جمهوري در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان 
خوزستان با اعالم اين كه سيل جاري شده در استان هاي شمال خوزستان به خوزستان 
رس���يده اس���ت گفت: بحران سيل در خوزستان هنوز به پايان نرسيده و با توجه به 
افزايش آب ورودي حوزه آبي و س���د هاي باالدستي خوزستان بايد براي هر وضع 

محتملي برنامه مدون و دقيق داشته باشيم.
دكتر اسحاق جهانگيري با بيان اين كه وضع بحراني در استان خوزستان در يكي 
دو هفته آينده استمرار خواهد داشت افزود: بارش هاي روزهاي اخير اگرچه مشكالتي 
نيز ايجاد كرد اما نعمت بسيار بزرگي بود كه پس از يك دوره طوالني و سخت كم 
آبي دغدغه هاي مسئوالن كشور براي خشكسالي را تا حدود زيادي رفع كرده است 
و حداقل براي سال 98 دغدغه روزهاي كم آبي حتي در استان هايي نظير سيستان و 

بلوچستان، يزد و كرمان و تاالب هاي خشك شده كشور نخواهيم داشت.
جهانگيري با بيان اين كه اين بارش ها ده ها برابر خساراتي كه وارد كرده اند براي 
كشور خير و بركت به ارمغان خواهند آورد، اضافه كرد: ايران كشوري است كه همواره 
با حوادث طبيعي غيرمترقبه متنوعي مواجه مي شود اما سيل هاي اخير به لحاظ فراگيري 
در سطح كشور تقريباً بي نظير بوده اند و حداقل 24 استان كشور با مشكالت ناشي 
از سيل و آبگرفتگي روبرو شده اند و در بعضي استان ها مثل گلستان پس از گذشت 

بيش از ده روز همچنان مشكل حل نشده و آب از شهرها خارج نمي شود.
معاون اول رئيس جمهوري گفت: با توجه به بارش هاي خوب پاييز و زمستان 
گذش���ته و پيش بيني س���ازمان هواشناسي براي بارش هاي گسترده در بهار امسال 
از اواخر س���ال گذش���ته پيگير مديريت پيامدهاي ناشي از بارش ها به خصوص در 
استاني مثل خوزستان بوديم. در سفري كه از كرمانشاه آغاز كردم و پس از لرستان 
به خوزستان آمدم، شاهد آن بودم كه آمادگي هاي خوبي ايجاد شده بود و با وجود 
س���يل و خس���ارات ناشي از آن مديريت كشور در مجموع نشان داد كه قادر است 
بحراني به فراگيري 24 استان كشور را با همدلي و همكاري مردم و نيروهاي مسلح 

به خوبي اداره كند.
جهانگيري ادامه داد: مهمترين نكته در مديريت بحران اين است كه مدير اين 
ميدان از خودش به خاطر مردمش بگذرد و تمام قد در ميدان بايستد و مديريت كشور 
در بحران اخير اين از خود گذشتگي را به نمايش گذاشت و لذا مردم و نيروهاي 

مسلح نيز با تمام قوا و ظرفيت به ميدان آمدند تا بحران را مديريت كنند.
معاون اول رئيس جمهوري با تأكيد چندباره بر اين نكته كه اولويت اصلي اين 
دولت در مديريت بحران سيل فراگير در كشور به حداقل رساندن تلفات انساني بود 
گفت: اگر حادثه دردناک شيراز رخ نداده بود، مي توانستيم بگوييم كه تلفات انساني 

در سيل فراگير در استان هاي مختلف كشور واقعاً ناچيز بود.
 جهانگيري با تأكيد اين كه بحران حاصل از بارش هاي سيل آساي اخير در 
استان خوزستان مقداري متفاوت با ديگر استان هاست، اظهار داشت: سدهاي بزرگ 
ساخته شده در خوزستان از نعمت هاي بزرگ كشور هستند و بايد از بانيان ساخت 
آنها از عمق وجود قدرداني كرد حاال با مسأله افزايش بيش از ظرفيت ورودي آب 
مواجه هستند و حاال بايد به طور جدي به اين مسأله فكر كنند كه اگر آب ورودي به 
سدها باز هم افزايش يابد چگونه بايد اين مسأله و رهاسازي آب از سدها و تبعات 

آن بر پايين دست سدها را مديريت كرد.
معاون اول رئيس جمهوري موكداً از مردم درخواست كرد در مواجهه با سيل 
اولويت آن ها نجات جانشان باشد و اظهار داشت: دولت با تمام توان در زمينه مقابله 
با سيل ها و پس از آن جبران خسارات سيل در كنار مردم ايستاده است و براي دولت 

هيچ اولويتي باالتر از حفظ جان مردم نيست.  
وزير بهداشت در توضيح اقدامات اين وزارتخانه در مهار پيامدهاي سيل گفت: 
با تالش هاي همكارانم در وزارت بهداشت با وجود گستردگي سيل تاكنون حتي يك 

مورد ابتال به بيماري هايي عفوني و مسري از هيچ استاني گزارش نشده است.
 جهانگيري در مسير عزيمت از خرم آباد به اهواز در جمع مردم روستاي رمانه 
از توابع منطقه شعيبيه شوشتر حضور يافت و گفت: دولت وظيفه دارد مشكالت مردم 

منطقه را در مواجهه با سيل حل و سيل بند منطقه را تقويت كند.

وي اضافه كرد: اگر به هر دليلي آب وارد خانه و روستاها شد، مردم در اولين 
فرصت جانشان را نجات دهند و اين درخواست اصلي ما از مردم است.

معاون اول رئيس جمهوري در سفر به خوزستان گفت: به وزير كشور دستور 
دادم امكانات شهرداري هاي شهرهاي بزرگ كشور براي كمك به استان هاي سيلزده 

بسيج و به كار گرفته شود.
جهانگيري ادامه داد: بحث هايي شده تا پرداخت اقساط وام خسارت ديدگان از 
سيل استمهال شده و سختگيري هاي مالياتي نشود و پرداخت وام هاي جديد براي 

آنها در نظر گرفته شود.  
معاون اول رئيس جمهوري دست اندازي به طبيعت و تجاوز به حريم رودخانه ها 
را يكي از داليل آسيب هاي طبيعي اعالم كرد و افزود: سيل و اينگونه حوادث پاسخي 
از سوي طبيعت به انسان است و ما بايد تالش كنيم از ساخت و سازها در حريم 

رودخانه ها جلوگيري كنيم و برخورد قاطعي با اينگونه موارد انجام شود.
 تسليت معاون اول رئيس جمهوري 

جهانگيري درپي غرق ش���دن قايق امدادرس���اني در شهرستان گميشان استان 
گلستان وجان باختن شش امدادگر، در پيامي اين حادثه را تسليت گفت. متن پيام 

به شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

حادثه ناگوار واژگوني قايق امدادرساني در شهرستان گميشان استان گلستان كه 
به جان باختن شهادت گونه شش نفر از امدادگران فداكار و مجروحيت جمعي ديگر 

انجاميد، موجب تأثر و تألم فراوان گرديد.
يقيناً فقدان انسان هاي خيرخواه و ايثارگري كه داوطلبانه براي كمك به همشهريان 
سيلزده خود از جان عزيزشان گذشتند براي مردم و جامعه ما خسارتي بزرگ به 
حساب مي آيد و ملت قدرشناس ايران هيچگاه ياد و خاطره اين عزيزان را فراموش 

نخواهد كرد.
اين ضايعه غم انگيز را به عموم مردم ايران و مردم ش���ريف و نجيب اس���تان 
گلستان به ويژه مردم متدين شهرستان گميشان و خانواده هاي بزرگوار و داغديده آنها 
صميمانه تسليت مي گويم و از خداوند متعال براي جانباختگان رضوان و رحمت 
واسعه و همجواري با انبياء و اولياء الهي و براي مجروحان شفا و سالمتي عاجل و 

براي بستگان عزادار صبر و اجر مسألت دارم. 
بيمه بيکاري به کارگران آسيب ديده  

معاون امور روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم گفت: همه كارگران 
آسيب ديده در سيل اخير كشور به ويژه در استان لرستان مشمول بيمه بيكاري بدون 

محدوديت مي شوند.
حاتم شاكرمي در حاشيه تشكيل ستاد كمك رساني به آسيب ديدگان سيل لرستان 
اظهار داشت: اين ستاد در راستاي خدمات رساني منسجم دستگاه هاي زيرمجموعه 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايجاد ش���ده اس���ت تا هر گونه كمك و امداد رساني با 

مديريت و هماهنگي استانداري و مديريت بحران به مناطق سيل زده ارسال شود.
وي افزود: وضع همه واحدهاي اقتصادي، توليدي، صنعتي و كشاورزي در ستاد 
تسهيل و كارگروه ها رصد مي شود و در خصوص استمهال بدهي ها، تسهيالت ويژه 

احياي اين واحدها اقدام مي شود.
رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: هزينه معيشتي افراد زير پوشش در مناطق 

سيلزده كشور به سه برابر افزايش پيدا كرده و اكنون قابل برداشت است.
وحيد قبادي دانا در خرم آباد د اظهار داشت: كارت اين افراد به ميزان سه برابر 

مستمري دريافتي از 500 تا يك ميليون و 500 هزار تومان شارژ شده است.
وي افزود: مددجويان بهزيستي شهرهاي لرستان از جمله پلدختر، دلفان، چگني 
و معموالن روس���تاهاي تابعه آن ها، مددجويان شهرهاي گميشان، آق قال، سيمرغ و 
روستاهاي تابعه آن  ها در استان  هاي مازندران و گلستان و همچنين مددجويان شهرستان 

دره  شهر ايالم مي توانند اين كمك هزينه را برداشت و استفاده  كنند.
قبادي دانا گفت: ديگر مددجويان شهرها و روستاهاي سيلزده به صورت موردي 

سرشماري شده اند و از هفته جاري كمك هزينه براي آن ها واريز مي شود.
فرمانده ناجا در خرم آباد گفت: كارهاي الزم براي پيشگيري از سوءاستفاده از 

اموال مردم مناطق سيلزده انجام شده است بنابراين مردم نگران اموال خود نباشند.
س���ردار حسين اش���تري افزود: در روزهاي پس از سيل شمار پرسنل نيروي 
انتظامي در شهرستان پلدختر تقويت شد و نيروهاي كمكي به استان و شهرستان 

اعزام شدند.
وي اظهار داش���ت: نظم و امنيت خوبي در منطقه وجود دارد اما در روزهاي 
گذشته افرادي از شهرهاي و مناطق اطراف در اين شهرستان حضور داشتند كه از 

سوءاستفاده آنان جلوگيري شد.
اشتري ادامه داد: با همكاري مردم پلدختر وضع شهر و مناطق روستايي سيلزده 

به حالت عادي برگردانده مي شود و مسئوالن در كنار مردم هستند.
وي افزود: وظيفه نيروي انتظامي استقرار نظم و امنيت در اين مناطق و گستردگي 

چتر امنيتي و امدادرساني است.
وزيران بهداشت و راه در ايالم  

سعيد نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و محمد اسالمي وزير 
راه و شهرسازي به دستور رئيس جمهوري براي سركشي و ارزيابي خسارات ناشي 

از سيل به استان ايالم عزيمت كردند.
حفظ آرامش مردم  

وزير كشور با تاكيد بر اينكه حفظ آرامش مردم و قاطعيت در برقراري نظم براي 
امدادرساني به سيلزدگان ضروري است، گفت: هموطنان با حفظ آرامش اجازه دهند 

امدادگران بر اساس ضوابط تعريف شده به امدادرساني بپردازند.
عبدالرضا رحماني فضلي با اشاره به انتشار برخي گزارش ها مبني بر وقوع بي 
نظمي ها در جريان امدادرس���اني افزود: متاسفانه با وجود تالش چشمگير و شبانه 
روزي همه نهادها و سازمان هاي امدادرسان، در برخي موارد شاهد بروز بي نظمي و 
ايجاد اختالل در قالب مراجعات مكرر چندباره غيرضروري و حتي ايجاد درگيري 
با امدادرسانان هستيم كه اين اقدامات موانع جدي امدادرساني به موقع و سريع را 

موجب شده است.
وزير كشور هماهنگي و همراهي خوب و مستمر هموطنان با مسئوالن امدادرساني 
را مهمترين عامل عدم تلفات انساني ناشي از سيل در مناطق سيلزده ذكر كرد كه اين 

همكاري مردمي بايد با قوت تداوم يابد.
رحماني فضلي برخورد قاطع با عامالن بي نظمي و برهم زدن آرامش هوطنان را 
از سوي ارگان هاي ذيربط ضروري دانست و افزود: خوشبختانه بيش از نياز هموطنان 
سيلزده اقالم امدادي در مناطق وجود دارد و چنانچه نيازي از سوي مسئوالن اعالم 
شود در اسرع وقت نسبت به تامين اقالم ضروري و مورد نياز اقدام مي شود و هيچ 
جاي نگراني وجود ندارد؛ بنابراين هموطنان آسيب ديده اجازه دهند امدادرسانان به 

وظايف محوله خود بپردازند.
اعالم آمادگي چين  

س���خنگوي وزارت امور خارجه چين با ابراز همدردي با ايرانيان كه تحت 
تأثير س���يل هاي اخير قرار گرفته اند براي كمك به آس���يب ديدگان اين واقعه اعالم 

آمادگي كرد.
 گنگ شوانگ در پاسخ به سؤالي در مورد آمادگي چين براي كمك به سيلزدگان 
ايراني افزود: من دو روز پيش نيز در مورد سيل شديد ايران اظهارنظر كردم و »وانگ 

يي« وزير امور خارجه چين هم در پيام تسليتي به »محمد جواد ظريف« وزير امور 
خارجه ايران، مراتب همدردي و تسليت خود را اعالم كرد.

وي گفت: اگر ايران به كمك نياز داشته باشد چين مايل است به طور فعاالنه 
با توجه به نيازهاي خاص ايران، كمك هاي خود را ارائه كند.

اعتبارات دانشگاه هاي سيلزده  
مع���اون اداري، مالي و مديريت منابع وزير علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: 
همزمان با آغاز به كار دانشگاه ها و برآورد خسارت هاي وارد شده به مراكز آموزشي 

سيلزده، اعتبارات مديريت بحران كشور به دانشگاه ها اختصاص مي يابد.
محمدتقي نظرپور در مورد برآورد خسارت هاي وارد شده به دانشگاه هاي در 
معرض سيل، اظهار داشت: خسارت هاي وارد شده به دانشگاه ها پس از برآوردها، از 

محل اعتبارات مديريت بحران تامين مي شود.
نظرپور با بيان اينكه ستاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعتبار خاصي براي 

شرايط بحراني ندارد و تعريف شده نيست، افزود: از اعتبارات مديريت بحران كه 
توس���ط وزارت كشور و دولت تامين شده است، خسارت هاي وارده به دانشگاه ها 

جبران مي شود.
وي در مورد دانشگاه هاي آسيب ديده در حادثه سيل، اظهار داشت: بر اساس 
اطالعات حاصله دو دانشگاه شهيد چمران اهواز و علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
گرگان با مشكالتي روبرو شدند. در مورد وضع واحدهاي دانشگاه هاي آزاد اسالمي 

و پيام نور اطالعات الزم پس از شروع كالس ها تكميل مي شود.
سپاه در خدمت سيلزدگان  

فرمانده هوافضاي سپاه از ارسال محموله كمك سپاه به مناطق سيلزده استان ايالم 
خبر داد و گفت: سپاه با تمام امكانات در خدمت مردم سيل زده است.

سردارسرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده فرمانده افزود:محموله كمك سپاه به 
مردم سيلزده استان ايالم شامل مواد مورد نياز چادر درخواستي از جمله مواد غذايي، 

آرد، نان، چادر و پتو به اين مناطق اعزام شد.
وي افزود: هوافضاي سپاه از روز اول در خدمت مردم بوده، هم با بالگرد ها و 

هم هواپيما هاي بدون سرنشين، تا آخر هم كنار مردم خواهيم ماند.
 حاجي زاده ادامه داد: حقيقتاً مردم در سيل اخير مانور همدلي را اجرا كردند و 

اميدواريم با تحرک مسئوالن و يگان هاي مسلح مشكالت برطرف شود.
شرکت 11 هزار گروه جهادي  

رئيس مجمع عالي جهادگران كشور با اشاره به حضور جهادگران در مناطق 
س���يلزده گفت: 11 هزار گروه جهادي مش���غول امداد و خدمت رساني به مردم در 

مناطق سيلزده هستند.
معصومه پاشايي افزود: از نخستين ساعات شروع سيل، جهادگران در كنار ساير 
ارگان ها براي كمك رساني وارد عرصه شدند و در تالش براي نجات جان هموطنان، 
حفاظت از اموال مردم، اس���كان آسيب ديدگان، عمليات تخليه آب، اليروبي منازل، 

ساخت سيل بند و بازسازي راه هاي مواصالتي مشاركت كردند.
وي تاكيد كرد: جهادگران در مناطق س���يلزده با بيش از 30 آش���پزخانه درحال 
پخت غذاي گرم براي مردم و رفع ساير نيازمندي هاي اوليه آنان هستند و به محض 

فروكش كردن بحران ساخت و ساز خرابي ها را آغاز خواهند كرد.
رئيس مجمع عالي جهادگران كشور گفت: به مردم اطمينان مي دهم تا اوضاع 

به حالت عادي برنگردد، جهادگران در كنار آنان خواهند ماند.
پاشايي با اشاره به نيازمندي هاي مناطق سيلزده گفت: از مردم عزيزمان خواهش 
مي كنيم كمك هاي خود را به گروه هاي جهادي مستقر در پايگا ه هاي بسيج و مساجد 

محله خود تحويل بدهند.
اعزام قايق هاي امدادي  

فرمان���ده هوادرياي نيروي دريايي ارتش گفت: قايق هاي امداد و نجات براي 
نخستين بار در سريع ترين حالت ممكن توسط هواپيماي اف 27 و بالگرد هاي اي بي 

212 به مناطق آسيب ديده استان هاي سيل زده اعزام شدند.
امير دريادار دوم منصور روح ا الميني، با بيان اين كه بنا به نياز ستاد مديريت 
بحران در هر نقطه اي امدادرساني مي كنيم، افزود: تجهيزات هوادرياي نداجا در اهواز 

مستقر شده و از آن استان امدادرساني ها مديريت مي شود.
کنترل سدها در خوزستان  

فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت: مديريت آب ها و سدها در 
استان خوزستان به خوبي انجام شده و مشخص است كه كار دقيق و علمي آن از 

مدتها پيش شروع شده است.
امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي در مركز كنترل حوادث مديريت بحران 
خوزستان اظهار داشت: اگر حتي در بخش كوچكي از مديريت سدها سستي مي شد 

امروز معلوم نبود با چه فاجعه اي در استان خوزستان رو به رو مي شديم.
وي افزود: در اين بحران همه دست به دست هم دادند و كمك كردند تا اين 

لحظه مردم تلفاتي را متحمل نشوند و از اين بابت خداوند را شاكريم.
فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران توضيح داد: به همه واحدهاي ارتش 
در سراسر كشور دستور داده شده است كه نه تنها در خوزستان بلكه در سراسر ايران 
هر جايي كه بحران سيل وجود دارد تحت مديريت ستاد مديريت بحران استان ها 
براي مردم ياري و كاهش آثار س���يل و آبگرفتگي ها وارد عمل ش���وند و هر جا كه 

مي توانند كمك كنند تا بتوانند شتاب و شدت سيل را بگيرند.
هدايت سيل به هورالعظيم  

فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: مسير هدايت سيل در غرب خوزستان با توجه 
به پيش بيني سرازير شدن آب باالدست به كرخه، به سمت هورالعظيم بايد هموارتر 

شود و كشاورزان نيز همكاري بيشتري داشته باشند.
سرلشكر محمدعلي جعفري در حاشيه بازديد هوايي و ميداني از مناطق سيلزده 
خوزس���تان در شهر مرزي ُرَفيّع شهرستان هويزه اضافه كرد: از مسير رودخانه هاي 
دز، كرخه و مسيرهاي منتهي به دشت آزادگان و نيز تاالب هورالعظيم ديدن شد اما 
متأسفانه بسياري از مسيرهاي خروجي آب يا توسط مردم بسته شده يا اليروبي نشده 

و خروجي آب از منطقه بسيار ضعيف است.
وي افزود: بايد بر مناطق ُرفيع و بستان تمركز بيشتري شود و در مناطق مرزي 

راه هاي خروجي آب رودخانه كرخه را بيشتر از گذشته، به سمت هورالعظيم هدايت 
كنيم تا آب در عقبه ها نماند و سريع تر تخليه شود.

فرمانده نيروي هوايي ارتش گفت: 41 تن بار شامل محموله هاي كمك هاي 
مردمي و هالل احمر به مناطق سيلزده استان خوزستان ارسال شده است.

امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده، از بارگيري و انتقال آخرين قطعه اليروب فوق 
سنگين نيروي دريايي ارتش از خرمشهر به فرودگاه گرگان خبر داد و افزود: با تكميل 
قطعات اين اليروب و عملياتي شدن آن، اليروبي مسيرهاي آبي مناطق سيلزده آق قال 

و گميشان استان گلستان با سرعت و وسعت بسيار بيشتري انجام مي شود.
وزير معين براي هر استان 

س���خنگوي وزارت كشور گفت: با تاكيد وزير كشور براي هر استان سيلزده 
يك وزير معين توسط دولت تعيين مي شود كه تا تثبيت اوضاع، امور را نظارت و 

پيگيري خواهند كرد.

وي افزود: تمامي دستگاه هاي امدادي و اجرايي براي هر يك از استان هاي حادثه 
ديده نماينده ويژه جهت پيگيري و نظارت بر اقداماتي كه آن دستگاه ها بايد انجام 

دهند مشخص و به سازمان مديريت بحران كشور معرفي مي كنند.
سخنگوي وزارت كشور از حضور عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در 
مجلس خبر داد و نوشت: وزير كشور يكشنبه ) فردا( 18 فروردين جاري در نخستين 
جلسه خانه ملت در سال جديد، در صحن علني مجلس گزارشي از آخرين وضع 

استان هاي سيلزده ارائه خواهد كرد.
آسيب جدي به زيرساخت هاي شميرانات  

نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس شوراي اسالمي گفت: بارش هاي 
سيل آسا به همراه طغيان رودخانه ها در چند روز اخير خسارت جدي به زيرساخت هاي 

بخش رودبار قصران شميرانات وارد كرده است.
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمانشاه گفت: عملكرد همه مديران 
دستگاه هاي اجرايي، فرماندهان نظامي و انتظامي به ويژه استاندار كرمانشاه در سيل 

اخير شايسته قدرداني ويژه است .
آيت اهلل مصطفي علما در هفتمين نشست ستاد مديريت بحران استان كه در 
استانداري كرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: انصافا استاندار كرمانشاه هميشه پاي كار 
است و ايشان هم در مديريت زلزله و هم در سيل، فوق العاده فداكار و پرتالش 

بودند .

وي اضافه كرد: اين هفتمين جلسه مديريت بحران استان است كه برگزار مي شود 
و اين پيگيري ها بسيار خوب است.

امام جمعه كرمانشاه گفت: در اين سيل از قبل به همه آن هايي كه در حاشيه 
رودخانه ها بودند هش���دارهاي الزم داده ش���د كه از اينكار صميمانه تقدير و تشكر 

مي كنيم. 
استاندار كرمانشاه هم با اشاره به اينكه مردم استان در طول فعاليت سامانه بارشي 
مشاركت بسيار گسترده و خودجوش داشتند، گفت: خوشبختانه اين هوشياري و آمادگي 
بسيار خوب و همدلي ميان مردم و مسئوالن، ميزان خسارت ها را بسيار كاهش داد.

برکناري دهيار
هوش���نگ بازوند در هفتمين نشس���ت ستاد هماهنگي مديريت بحران استان 
كرمانشاه، اظهار داشت: كرمانشاه شاهد فعاليت 2 سامانه بارشي سنگين در تعطيالت 
نوروز بود ؛ اوج بارش هاي سامانه اول در شهرستان هاي سرپل ذهاب، قصرشيرين و 
گيالنغرب بود كه به دليل شدت بارش ها، سيل خيلي سريع راه افتاد كه خوشبختانه 
در سرپل ذهاب از قبل كانكس هاي واقع در مسير سيالب تخليه شد و خسارتي 

وارد نشد.
وي اضافه كرد: در سيل نخست، يك نفر فوتي داشتيم كه بسيار ناراحت كننده 
بود؛ دهيار آن روستا اگر هشدارهاي الزم را داده بود شايد االن آن عزيز زنده بود، 

بنابراين دهيار را بركنار كرديم.
فعاليت آموزشي مدارس پلدختر و معموالن با يك هفته تاخير آغاز مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان گفت: آب آشاميدني مناطق سيلزده استان 
آلوده نيست و هيچ موردي از ابتال به بيماري ناشي از مصرف آب آلوده گزارش 

نشده است.
آسيب ديدگي 200 بناي تاريخي 

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اصفهان گفت: بارندگي هاي 
شديد و سيل به 200 بناي تاريخي مانند خانه هاي قديمي، آب انبارها و مساجد اين 

استان آسيب جزيي وارد كرد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي هم گفت: در برآورد اوليه سيل 
هفته گذش���ته بيش از س���ه هزار و 450 ميليارد ريال به حوزه كشاورزي اين استان 

خسارت وارد كرده است.
3500 واحد آسيب ديده اند

مدير بنياد مس���كن انقالب اس���المي گنبدكاووس در شرق گلستان از تاييد 
خس���ارت 3500 واحد مسكوني آسيب ديده از سيل در مناطق شهري و روستايي 

اين شهرستان خبر داد.
مديركل نوس���ازي، توس���عه و تجهيز مدارس مازندران، خسارت سيل اواخر 
اسفند پارسال و 12 فروردين امسال به مدارس اين استان را حدود 40 ميليارد ريال 

اعالم كرد.
طغيان رودخانه "تالر" و تغيير مسير حركت اين رودخانه احتمال رانش جاده 

اصلي سوادكوه -تهران را افزايش داده است.
استاندار مازندران گفت: همه خانه هاي حاشيه »رودخانه تالر« كه بر اثر سيل 

اخير خسارت ديدند جا به جا خواهند شد.
فرماندار نور گفت: زندگي مردم سيلزده بخش هاي بلده و چمستان اين شهرستان 
با كوشش امدادگران اعضاي ستاد مديريت بحران و ديگر مسئوالن نهادهاي مردمي 

به روال عادي بازگشته است.
آبگرفتگي محل نگهداري گوزن زرد 

مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به آبگرفتگي محل نگهداري 
»گوزن زرد« در ميانرود دزفول، گفت: فنس )حصار( اطراف سايت گوزن زرد بر اثر 

طغيان رودخانه دز تخريب شده و اطالعي از وضع گوزن ها در دست نيست. 
مديركل آموزش و پرورش خوزس���تان گفت: هزار و 420 مدرس���ه در استان 
خوزستان شامل 14 هزار كالس درس براي اسكان اضطراري سيلزدگان استان آماده 

شده است.
بازديد هوايي از خوزستان

فرمانده كل سپاه از آخرين وضع شهرستان ها، روستا ها و مراتع خوزستان بازديد 
هوايي و ميداني كرد.

سردار جعفري از آخرين وضع شهرستان ها، روستا ها و مراتع اين استان و ميزان 
آمادگي هاي مديريتي و ميداني براي رويارويي با سيل و مشكالت احتمالي بازديد 
هوايي و ميداني كرد.در اين بازديد دكتر سعيد محمد فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا)ص( 
و سردار سرتيپ حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولي عصر)عج( استان خوزستان و 

جمعي از كارشناسان و متخصصان سردار جعفري را همراهي كردند.
 وي پس از بازديد از مناطق تحت تاثير سيل در خوزستان گفت: تمام همت 
و ظرفيت هاي خود را براي پيشگيري و به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از سيل 
آب هاي احتمالي روز هاي آينده در خوزستان و باز كردن مسير رودخانه هاي كرخه 

و نيسان به كار گرفته ايم.

 وي افزود: واحد هاي مهندس���ي س���پاه و قرارگاه خاتم االنبيا )ص( در اين 
خصوص بسيج و همزمان با كمك رساني ساير مناطق سيل زده كشور در اين استان 

فعال شده اند. 
پرداخت خسارت به سيلزدگان از امروز

رئيس مجلس شوراي اسالمي در نشست مديريت بحران استان خوزستان با 
اشاره به وقوع سيل در چند استان و به بار آوردن خسارات سنگين براي مردم گفت: 

روند پرداخت خسارت به سيل زدگان از امروز آغاز مي شود.
دكتر علي الريجاني اظهار داشت: احتمال پرداخت اين خسارت ها از محل بودجه 
سال 98 كم است ولي پيش بيني مي شود از محل هاي ديگري اين امر محقق شود.

وي يكي از نگراني هاي مردم سيلزده در استان هاي مختلف به خصوص خوزستان 
را عدم پرداخت خسارت به آنها از سوي دولت ذكر كرد و افزود: با توجه به دستور 

رهبر معظم انقالب نگراني براي اين بخش نيست و اين ضررها جبران مي شود.
رئيس مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: روستائيان و كشاورزان زيادي درگير 
سيل شده اند و به دليل از دست دادن خانه و سرمايه خود نگران هستند و نبايد از 

بابت عدم پرداخت خسارت ها نيز مضطرب شوند.
وي با اشاره به علت طغيان رودخانه ها گفت: اليروبي نشدن رودخانه ها يكي از 
داليل اصلي طغيان آنهاست كه اگر اليروبي به موقع و به درستي انجام شود مشكالتي 

نظير وقوع سيل كاهش مي يابد.

الريجاني اضافه كرد: از وزارت نيرو درخواس���ت شده برنامه هاي دراز مدت 
خود براي همكاري با ساير كشورها در خصوص اليروبي رودخانه ها را ارائه دهد 

كه تاكنون اين امر انجام نگرفته است.
وي يكي ديگر از مشكالت رودخانه ها را نقض حريم آنها دانست و ادامه داد: 
اين مشكل در استان خوزستان هم وجود دارد و الزم است كه وزارت نيرو براي 

حل اين مشكل اقدام سختگيرانه اي انجام دهد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: با توجه به سيل اخير مهم ترين نگراني 
ما وضع سيل در استان خوزستان بود زيرا در نهايت بيشتر آب ها به سمت خوزستان 
سرازير مي شد اما امروز با مشاهده وضع نقاط سيلزده مشخص شد اقدامات خوبي 

براي مهار سيالب انجام گرفته است.
غافلگيري مسئوالن

وي با اشاره به غير قابل پيش بيني بودن سيل با اين وسعت اظهار داشت: پيش 
بيني هاي هواشناسي نشان از وجود ترسالي داشت اما اين مقدار از بارش در ابتداي 
امسال پيش بيني نشده بود كه همين امر سبب شد مسئوالن اندكي غافلگير شوند.

الريجاني با بيان اينكه مديران در خوزستان از بروز خسارت هاي بزرگتر جلوگيري 
كردند، افزود:حجم سيل در خوزستان وسيع بود ولي خوشبختانه با اقدامات به موقع 

مسئوالن استان از خسارات سنگين سيل در اين استان جلوگيري به عمل آمد.
وي خواستار هماهنگي در ارائه امدادرساني به مردم شد و گفت: كمك رساني 
به سيلزدگان بايد به موقع و در زمان مناسب انجام شود تا ضمن كسب رضايت 

سيلزدگان مشكلي در روند خدمات رساني به آنها به وجود نيايد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: دستگاه هاي بسياري ممكن است 
در جمع آوري كمك به سيلزدگان نقش داشته باشند اما در نهايت كمك ها از يك 
دستگاه همچون هالل احمر بايد در اختيار افراد قرار گيرد. وي درخصوص ترميم 
زيرساخت هاي از بين رفته بر اثر سيل هم يادآور شد: مسأله اصالح زيرساخت هاي 
اس���تان به تصويب رس���يده و برآورد خسارت اوليه اي نيز صورت گرفته است اما 

اختصاص مبلغ دقيق در اين راستا به اعالم نظر استانداران بستگي دارد.
او افزود: با وجودي كه برخي پيش بيني ها حكايت از آغاز ترسالي در كشور 
دارد اما نبايد فراموش كرد كه كشور ما به لحاظ آبي خشك است و بايد از منابع آب 
موجود نهايت استفاده را برد كه يكي از اين راه ها اصالح روش هاي كشت است.

رئيس مجلس شوراي اسالمي در خصوص كشت تابستانه در خوزستان گفت: 
در صورت وجود شرايط الزم امكان كشت تابستانه در اين استان وجود دارد. وي 
گفت: مشكالت موجود در ايران را نبايد با كشورهاي ديگر مقايسه كرد زيرا هيچكدام 
از كشورها همچون ايران تحت فشار نيستند از سويي ديگر برخي كشورهاي پيشرفته 

فعلي از چپاول ثروت هاي ايران به رشد دست يافته اند.
بقيه از صفحه 20

رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: از سويي ديگر در كشورهاي پيشرفته 
نظير آمريكا و ژاپن نيز شاهد هستيم كه برخي پديده هاي طبيعي همچون سيل و 

توفان زندگي مردم را مختل مي كند.
الريجاني خواستار نگرش علمي و ملي به مسأله آب در كشور شد و اظهارداشت: 
با استفاده از سدسازي، آبخيزداري و استفاده سدهاي موجود از جمله راهكارهايي 

است كه مي توان از آب و ظرفيت هاي آبي كشور استفاده كرد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: مجلس شوراي اسالمي هفته جاري يك 

بودجه اختصاصي براي خسارت هاي اخير ناشي از سيل اختصاص مي دهد.
الريجاني اضافه كرد: در قضيه سيل اخير، مقام معظم رهبري مسئوالن مربوطه را 
احضار كردند و با توجه به تاكيداتي كه در خصوص رسيدگي به سيلزدگان داشتند، 
تالش مي كنيم يك بودجه كه قابل وصول و واقعي باشد براي جبران خسارت هاي 

سيل اختصاص دهيم. 
رئيس مجلس تاكيدكرد: بنابر فرمايشات و پيگيري مقام معظم رهبري، روستائيان، 

كشاورزان و مردم مناطق سيلزده نگران پرداخت خسارت ها نباشد.
پرداخت وام از اين هفته 

رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي گفت: پرداخت وام به خسارت ديدگان سيل، 
از هفته جاري آغاز مي شود. 

عليرضا تابش در نشست شوراي هماهنگي مديريت بحران استانداري خوزستان 
گفت: اين وام ها از امروز به افراد مناطق سيلزده پرداخت مي شود.  

وي افزود: بر اين اساس پنج ميليون تومان وام بالعوض و 15 ميليون تومان 
تسهيالت با نرخ 4درصد براي تعميرات ساختمان به افراد گرفتار در سيل پرداخت 

مي شود.
او با اشاره به اينكه 40 ميليون تومان نيز تسهيالت با نرخ 4درصد براي ساخت 
ساختمان پرداخت مي شود، ادامه داد: براي خريد اثاثه منازل نيز 15 ميليون تومان به 

مردم مناطق سيلزده پرداخت مي شود. 
بيش از هفت ميليارد متر مكعب بر ثانيه سيل وارد مخازن سدهاي خوزستان 

شد.
مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب معاونت مطالعات پايه س���ازمان آب و برق 
خوزستان گفت: از آغاز ورود سيل در پنجم فروردين تاكنون هفت ميليارد و 200 

ميليون متر مكعب بر ثانيه سيل وارد مخازن سدهاي خوزستان شده است.  
داريوش بهارلويي افزود: از اين ميزان سه ميليارد و هفت ميليون متر مكعب بر 

ثانيه توسط سدهاي استان رها سازي شده است. 
وي ادامه داد: سه ميليارد و پنج ميليون متر مكعب بر ثانيه سيل نيز در پشت 

سدهاي استان تسكين يافته اند. 
مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب معاونت مطالعات پايه س���ازمان آب و برق 
خوزستان با اشاره به ميزان دبي رودخانه كارون در شهر اهواز گفت: اين ميزان ديروز 

به 2 هزار و 800 متر مكعب بر ثانيه رسيد. 
  بيش از 700 ميليارد تومان خسارت در پي سيل به بخش كشاورزي استان 

خوزستان وارد شده است.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي جهاد كشاورزي خوزستان با اشاره به 751 
ميليارد تومان خسارت به بخش كشاورزي گفت: در پي سيل هاي چند روز گذشته 
751 ميليارد تومان به زمين هاي كشاورزي استان خسارت وارد شده است كه اين 

خسارت در حال افزايش است.  
سلطاني كاظمي افزود: اين خسارت در بخش هاي زراعي، باغي، دام و طيور و 

تاسيسات و ابنيه  كشاورزي است.
وي به از بين رفتن 100 هزار هكتار از مزارع گندم در استان خوزستان اشاره 

كرد. 
براي جلوگيري از مشكالت و حوادث احتمالي همه مدارس و دانشگاه هاي 
شهرس���تان هاي آق قال و گميشان در تمام مقاطع تحصيلي تا 24 فروردين تعطيل 

اعالم شد. 
غراوي سرپرست استانداري گلستان گفت: مدارس و دانشگاه هاي شهرستان هاي 
آق قال و گميش���ان به درخواس���ت فرمانداران تا 24 فروردين تعطيل است. به جز 
مدارس و دانشگاههاي شهرستان هاي گميشان و آق قال همه مدارس و دانشگاه هاي 

سراسر استان از امروز داير است. 

عروسي در سيل  
 35 زوج جوان كه در بين آنها اقوام مختلف همچون تركمن، سيستاني و فارس 
ديده مي شد در محل اسكان اضطراري زندگي مشترک خود را آغاز كردند و گفته 

شده اين روند همچنان ادامه دارد.
سيلزدگان گلستان به ويژه در آق قال و گميشان همچنان كه با اتحادي مثال 
زدني از طريق حفر كانال، ديواره سازي با كيسه شن و نظاير آن شهرها و روستاهاي 
خود را از تخريب بيشتر سيل نجات دادند، در تهيه پول، كاال و ايجاد سرپناه براي 
جوانان خود هم همتي مثال زدني به جا گذاشتند؛ گويي اميد و نشاط در خون آنها 

عجين شده است و جرياني روان و ابدي دارد.
در جريان جشن عروسي زوج هاي جوان گلستان خبري از ريخت و پاش هاي 
مرسوم عروسي ها نبود. همه چيز در قرآن، يك كيك ساده، پرچم متبرک رضوي، 
شاخه هاي گل و تعدادي هديه از طرف آستان قدس به رسم سرسالمتي خالصه 

شده و خودنمايي كرد.  
رويش جوانه هاي اميد در ميان سيلزدگان گلستان به زمان زيادي براي بارور 
ش���دن احتياجي ندارد. آن ها كه توانس���ته اند از دل سيل و مشكالت به خانه بخت 
بروند و عروسي بگيرند، حتما مي توانند خانه آرزوهاي خود را در دل ويرانه هاي 

سيل برپا كنند.
همدلي و هم  افزايي 

معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اس���المي ايران گفت: اتحاد، همدلي، 
هماهنگي و هم افزايي براي كنترل و مديريت سيل از ضرورت ها بوده و بايد در 

اولويت قرار گيرد.
امير دريادار حبيب اهلل سياري در حاشيه نشست شوراي هماهنگي مديريت بحران 
خوزستان اظهار داشت: در روزهاي گذشته بازديدهاي ميداني و هوايي متعددي را 
از مناطق در معرض سيل استان و روستاهاي سيلزده داشتيم كه با توجه به نيازهاي 
اين مناطق، گردان تكاور نيروي دريايي ارتش در اهواز به صورت آماده باش كامل 
مستقر شده و بالگردهاي نيروي دريايي ارتش نيز به مجموعه فرماندهي عمليات 

قرارگاه امداد ذوالفقار ملحق شده است.
وي افزود: دستگاه هاي مختلف شامل بيل مكانيكي، بولدوزر، دستگاه باب كت، 
دستگاه هاي مايلر، گريدر و غلتك به صورت شبانه روزي در مسير رودخانه كارون 
مش���غول به خدمت رس���اني به مردم  منطقه بوده و اقدامات خوبي براي مهار سيل 

انجام شده است.
ارسال کمک هاي بشردوستانه آلمان  

سفير آلمان در ايران از ورود  هواپيماي حامل كمك هاي بشردوستانه اين كشور 
به ايران خبر داد.

»ميشائيل كلور - برشتولد« در پيامي در صفحه توئيتر خود نوشت: هواپيماي 
چارتر حامل كمك هاي بشر دوستانه آلمان براي حادثه ديدگان سيل در ايران كه در 

برلين بارگيري شده بود، در فرودگاه تهران به زمين نشست.
وي افزود: صليب سرخ آلمان 40 قايق و تجهيزات ايمني به هالل احمر ايران 

منتقل مي كند.
خدمات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(  

رئيس س���تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( گفت: به خانه هاي   آس���يب ديده 
روستايي استان خوزستان تا سقف 35 ميليون تومان از طرف بيمه طرف   قراردادِ بنياد 

بركت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( خسارت پرداخت خواهد شد .
 محمد مخبردزفولي پس از بازديد از مناطق سيلزده    استان خوزستان و صحبت 
با مردم اين مناطق افزود: 140هزار خانه روستايي  استان خوزستان توسط بيمه طرف 
قراردادِ بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام )ره( قبال بيمه شده و تا سقف 35 ميليون 

تومان به خانه هاي آسيب ديده از طرف   بيمه خسارت پرداخت خواهد شد .
 وي با اش���اره به اينكه س���ه قرارگاه    »خدمت رساني به مردم در شرايط بحران« 
در ش���مال و جنوب خوزس���تان توسط ستاد   اجرايي فرمان امام)ره( راه اندازي شده 
اس���ت، گفت: اين  قرارگاه ها تاكنون   اقدام به توزيع اقالم ضروري مورد نياز مردم 

سيلزده كرده اند .
 رئيس ستاد   اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با اعالم اين خبر كه دستور تهيه 
علوفه به   ميزان يك هزار تن براي دام هاي مردم مناطق سيلزده در الهايي، شعيبيه و  
 كارون را صادر كرده است، اضافه كرد: ستاد اجرايي فرمان امام)ره( تاكنون     114دستگاه 
ماشين آالت از قبيل كمپرسي، لودر، بيل مكانيكي و قايق نيز براي   كمك به مردم 

سيلزده در اين مدت به كار گرفته است .
 مخبر افزود: بنياد   اجتماعي احساِن بركت ستاد اجرايي فرمان امام  )ره( هم اقدام 
به ارسال دو   واحد درماني سيار در قالب كاروان هاي سالمت احسان به مناطق سيلزده 
كرده   است كه تاكنون 7 هزار نفر از مردم خوزستان را مورد درمان و ده ها قلم   دارو 

را به صورت رايگان در اختيار مردم قرار داده است .
 وي درباره كمك هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در مناطق سيل زده 
لرستان گفت: در   زمينه تأمين اقالم ضروري 35 هزار آب معدني، 65 هزار كنسرو، 
50 هزار بس���ته   نان لواش، يك تن خرما، 60 هزار عدد گوني، 2 هزار پتو، 2 تن 
شيرخش���ك، روزانه 4    هزار غذاي گرم، 4 هزار بس���ته لوازم بهداشتي و تعداد مورد 
نياز چادر، بيل،   بادگير و چكمه بين مردم سيل زده توزيع شد، همچنين ديروزهم يك 

هزار تن    خوراک دام توزيع شد. 
غير قابل بازسازي  

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان سمنان گفت: 493 واحد مسكوني 
روستايي و 45 واحد مسكوني در شهرهاي استان به دليل شدت تخريب و خسارت 
ناشي از سيِل روزهاي گذشته قابل بازسازي نيست و بايد واحد مسكوني جديد 

ساخته شود.
فالحي اضافه كرد: وقوع سيل در روزهاي گذشته بالغ بر 98 ميليارد ريال به 

طرح  هاي   هادي روستايي استان خسارت زد.
 سيل ناشي از بارش ها در استان سمنان يك كشته برجا گذاشت. 

آسيب رانش زمين  
مدير بنياد مسكن بجنورد درخراسان شمالي گفت: رانش زمين در چهار روستاي 

اين شهرستان، به 160 واحد مسكوني خسارت وارد كرده است.
رضا جبار ايماني با بيان اينكه خسارت ها از روستاهاي دهگاه، گلي، عرب و 

نرگسلوي عليا گزارش شده، ميزان اين خسارت را 10تا 100 درصد اعالم كرد.
وي اضافه كرد: در روس���تاي گلي، چهار واحد دچار تخريب كامل و تخليه 

شده است.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي خراسان شمالي گفت: مركز پژوهشكده 

سوانح طبيعي، رانش زمين در روستاهاي اين استان را مطالعه و بررسي مي كند.
مدير بنياد مسكن شيروان هم گفت: بر اساس آخرين آمار، رانش زمين به 458 

واحد مسكوني در روستاهاي اين شهرستان خسارت زده است.
عزيز ابراهيمي اظهار داشت: اين خسارات از 65 روستاي منطقه گزارش شده 

و ارزيابي از ميزان خسارت ها همچنان ادامه دارد.  
پست بانک در پلدختر  

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه همه س���ايت هاي اضطراري 
شهرستان پلدختر در مدار قرار مي گيرند و تماس ها به راحتي برقرار مي شود، گفت: 

پست بانك ارائه خدمات را در اين شهر از سر گرفت. 
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در شهرس���تان 
پلدختر افزود: شهرستان پلدختر با فيبرنوري به خوزستان متصل شده و عالوه بر آن 

تجهيز بالن ارتباطي نيز آغاز شده است.
وي افزود: خدمات بانكي براي تبادالت مالي بايد انجام شود. براي اين منظور 
20 ارتباط ماهواره اي ايجاد ش���ده و پس���ت بانك نيزبه شبكه متصل مي شود و به 
چرخه فعاليت مي آيد كه بدين ترتيب 13 شبكه بانكي درمنطقه شرقي شهر مي توانند 

خدمات ارائه كنند.
وي افزود: با آمدن پست بانك، مابقي بانك ها نيز پاي كار بيايند تا خدمات مالي 

و كسب وكار به قسمت هايي كه ممكن است برگردد.
وزير ارتباطات ادامه داد: به دليل قطع پايانه هاي پرداخت فروشگاه ها، با هماهنگي 
انجام شده با بانك پارسيان 200 دستگاه بي سيم اين درگاه ها، بين فروشگاه هاي شهر 
پخش مي ش���ود تا خدمات مالي و كس���ب و كار به شهر برگردانده شود و تالش 
مي كنيم مابقي درگاه هاي پرداخت را نيز از طريق ساير بانك ها تهيه و به فروشگاه ها 

و مراكز خريد برسانيم.
نماينده دولت در استان لرستان در مورد حضور رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در جلسه ستاد مديريت بحران استان لرستان اظهار داشت: حضور نمايندگان و رئيس 

مجلس در جلسات نه تنها تضعيف دولت نيست، بلكه تقويت محسوب مي شود؛ 
چرا كه دولت فراتر از نظام بودجه اي كشور نمي تواند كاري پيش برد و بودجه بايد 

به تصويب مجلس برسد.
وي يادآور شد: از اين رو بزرگترين مساله بحث اعتبارات و تامين اعتبارات 
است و ديدن سطح خسارات و درک مستقيم رئيس مجلس از حجم خسارات در 

تصويب لوايح و تامين اعتبارات بسيار موثر است.
آذري جهرمي با بيان اينكه حجم و وس���عت خس���ارات بسيار باال و جنس 
خسارات نيز متفاوت و تكان دهنده است، اضافه كرد: كارهاي اساسي بخش جاده اي 
زمان بر و در اولويت قرار دارد و اصالح مسير آبي پلدختر منوط به اجراي بخشي 

از جاده است.
وزير ارتباطات با اش���اره به اينكه برق برخي مناطق وابس���ته به جاده است، 
اظهارداشت:دربحث تامين اعتبارات سيلزدگان، اطمينان خاطر به مردم و كشاورزان داده 

شده است و بايد براي اين منظور از ظرفيت صندوق توسعه ملي استفاده شود.
به گفته آذري جهرمي، زيرساخت هاي ارتباطي در كشور هزار و 500 ميليارد 
تومان خسارت ديده اند كه بيشترين حجم خسارات در استان لرستان رخ داده است.

اليروبي معابر شهر پلدختر   
فرمانده لشكر 84 خرم آباد ارتش اعالم كرد: ارتش اليروبي معابر و خيابان هاي 

شهر پل دختر را انجام مي دهد.

 امير سرتيپ دوم مراد خوش كنار اظهار داشت: نيروهاي ارتش از پنجشنبه   
كار اليروبي شهر پلدختر از گل و الي را آغاز كرده اند.

وي با اشاره به اينكه نيروهاي تيپ 65 ويژه ارتش نيز به منظور خدمت رساني 
به مردم در لرستان حاضر شده اند، گفت: بالگردهاي ارتش عالوه بر انتقال امكانات 
و تجهيزات كمك هاي مردمي براي مردم سيلزده، بيش از 400 نفر از آسيب ديدگان 

را به مراكز درماني منتقل كرده اند.
فرمانده لشكر 84  اضافه كرد: سامانه تهيه و پخت غذاي گرم و آشپزخانه سيار 
نيروي زميني ارتش نيز با استقرار در شهرستان پلدختر، در هر وعده 10 هزار پرس 
غذاي گرم آماده و در بين مردم سيل زده اين منطقه توزيع مي كند كه تا امروز بيش 

از 50 وعده )50 هزار پرس غذا( توزيع شده است.
امير خوش كنار گفت: نيروي هوايي ارتش با سه سورتي پرواز توسط هواپيماهاي 
ترابري سي 130 و بوئينگ 707 خود، 41 تن بار شامل محموله كمك هاي مردمي و 
هالل احمر از قبيل چادر، پتو، چكمه، آب معدني، مواد شوينده، مواد غذايي كنسروي 
و نان بسته شده را از طريق پايگاه شكاري شهيد لشگري مهرآباد به مناطق سيلزده 

ارسال كرده است. 
فرمانده لش���كر 84 خرم آباد اعالم كرد: هواپيماي اف 27 و بالگردهاي 212 
نيروي دريايي نيز همراه با تكاوران، غواصان و تجهيزات مورد نياز با 16 قايق عملياتي 

خود در اهواز مستقر شدند.
کمک اتحاديه اروپا

 »كريستوس استيليانيدس« كميسر امور بشردوستانه و مديريت بحران اتحاديه 
اروپا در حساب توييتري خود خبر از تخصيص بخش اوليه كمك 1/2ميليون دالري 

اين اتحاديه به سيلزدگان ايران داد.
استيليانيدس در توييتر نوشت: پس از سيل شديد در ايران ما )اتحاديه اروپا( در 
حال اختصاص بخش اوليه 1/2 ميليون يورويي مختص كمك به جوامع آسيب پذير 

هستيم. ما در زمان دشواري با قاطعيت كامل در كنار مردم ايران ايستاده ايم. 
وزير نيرو با اشاره به اينكه 73 درصد از حجم مخازن سدهاي كشور پر شده 
است، گفت: از ميان 870 روستاي استان لرستان كه بر اثر وقوع سيل  با قطعي برق 

مواجه شده بودند مشكل بيش از 770 روستا برطرف شده است.
رضا اردكانيان باتشريح آخرين وضع سيل استان خوزستان افزود: از ميان 45 
ميليارد مترمكعب آورد رودخانه هاي كش���ور در سال آبي جاري حدود 28 ميليارد 

مترمكعب آن در سدهاي خوزستان آرام گرفته است.
وي ادامه داد: از ميان 28 ميليارد مترمكعب خروجي سدهاي كشور در سال 
آبي جاري نيز نزديك به 17 ميليارد مترمكعب آن مربوط به سدهاي خوزستان بوده 
است كه 6/5 ميليارد مترمكعب از همين خروجي تنها مربوط به سد دز است؛ رقمي 

كه به بيش از 2/5برابر حجم مخزن اين سازه است.
وي با تاكيد بر اينكه بيش از 6 ميليارد مترمكعب آب شيرين در مخزن سد 
كرخه ذخيره شده است، افزود: بامداد سه شنبه هفته گذشته بود كه به مدت چند 
ساعت سيل  سنگين هشت هزار و 300 مترمكعب بر ثانيه وارد درياچه سد كرخه 
شده بود كه خوشبختانه با تدابير صورت گرفته اين حجم از سيل  در مخزن سد 
كنترل شد و براساس پيش بيني هاي انجام گرفته ورودي به اين سازه روند كاهشي 

به خود خواهد گرفت.
وزير نيرو تاكيد كرد: در سال آبي جاري حجم وسيعي بارش برف در ارتفاعات 
مناطق مختلف كشور رخ داده است كه طبيعتا با گرم شدن هوا و ذوب شدن برف 
موجود در ارتفاعات ورودي به مخازن ادامه داشته و لذا خروجي از سدها نيز استمرار 
خواهد داشت بنابراين بايد با همكاري نزديك تمامي دستگاه هاي اجرايي، سازمان هاي 
امدادي و نيروهاي مسلح حفظ جان مردم در پايين دست سدها و كاهش خسارات 

مادي از جمله در بخش كشاورزي و مناطق مسكوني جزو اولويت ها باشد.
اردكانيان به تشريح آخرين وضع برق مناطق سيلزده كشور پرداخت و افزود: 
وقوع سيل هاي اخير در كشور جمعا برق دو هزار و 352 روستا و تعداد زيادي از 
شهرها را قطع كرده بود كه در حال حاضر وضع تمامي نقاط به جز استان لرستان 
كامال عادي است. وي ادامه داد: از ميان 870 روستاي استان لرستان نيز كه بر اثر 
وقوع سيل  با قطعي برق روبه رو شده بودند مشكل بيش از 770 روستا برطرف 
ش���ده اس���ت و تنها 97 روستاي اين استان با قطعي برق مواجه هستند كه در اين 
مناطق به دليل نبود راه دسترس���ي و مشكل معبر برق رساني صورت نگرفته است 
كه به محض برقراري راه ارتباطي اين روستاها مشكل آن ها ظرف يك تا دو روز 

برطرف خواهد شد.
وزير نيرو اضافه  كرد: با وجود گستردگي مناطق آسيب ديده همكاران در صنعت 
برق توانسته اند در يك بازه زماني كوتاه مشكل اغلب مناطق را رفع كرده و وضع برق 
آن ها را به شرايط عادي بازگردانند كه از اين حيث عملكرد نيروهاي ما در اين بخش 

بسيار مناسب و براساس شاخص هاي جهاني اقدام ارزشمندي بوده است.
اردكانيان درباره  آخرين وضع آب مناطق سيلزده كشور، گفت: بر اثر وقوع اين 
سيل مجموعا 62 شهر و دو هزار و 714 روستا تحت تاثير قرار گرفته و با قطعي 

آب مواجه ش���ده بودند كه تاكنون مش���كل دو هزار و 351 روستا رفع و آب آن ها 
وصل شده است. در 363 روستاي باقي مانده نيز همكاران ما مشغول به كار هستند 
و تا رفع مشكل اين مناطق آب با كيفيت از طريق توزيع آب بسته بندي و تانكرهاي 

آبرساني سيار در اختيار آن ها قرار گرفته است. 
کاهش شهرهاي داراي تنش آبي   

وي با اش���اره به كاهش ش���هرهاي در معرض تنش آبي بر اثر وقوع سيل هاي 
اخير در كشور، ادامه داد: 73 درصد از حجم مخازن سدهاي كشور پر شده است. 
همچنين وقوع س���يل هاي اخير در كشور موجب شده است كه 95 درصد مخازن 
سدهاي خوزستان پر شده و 40 تاالب بزرگ كشور نيز آبگيري شده و يا در برخي 

مناطق سرريز شده اند.
وزير نيرو به مسأله ساخت و ساز در حريم رودخانه ها اشاره كرد و گفت: در 
كشور ما 146 هزار كيلومتر آب راه اصلي و فرعي وجود دارد كه 75 هزار كيلومتر 

از آب راه هاي اصلي كشور در اولويت آزادسازي تصرفات است.
اردكانيان با اشاره به وجود دو هزار و 400 مورد سازه تقاطعي غيراصولي بدون  
آب گذري در كشور، اضافه كرد: تمامي اين اماكن بعد از سيل هاي سال 95 شناسايي 
و برنامه ريزي الزم در اين بخش انجام شده است كه اميدواريم منابع مالي الزم براي 
برنامه هاي موجود اليروبي و سازماندهي رودخانه ها تدارک ديده شود تا طي يك 

برنامه سه ساله بتوانيم اين پروژه را به اتمام برسانيم. 
وزير راه و شهرسازي در بازديد ازمناطق سيلزده استان هاي كرمانشاه و سپس 
لرستان گفت: نيروهاي عملياتي وزارت راه و شهرسازي در سراسر كشور براي مقابله 

با بحران ها در آماده باش كامل هستند.
محمد اسالمي در مناطق سيل زده استان لرستان، در خصوص تخريب محور 
خرم آباد به پلدختر گفت، با وجود آزادراه خرم آباد به پل زال محور خرم آباد به 
پلدختر همچنان از راههاي شرياني استان بوده  و اجراي باند دوم آن از اولويت هاي 
وزارت راه و شهرسازي است و اين پروژه نيز در دست اجرا است، اما با توجه به 
موقعيت جغرافيايي اين منطقه و مجاورت اين محور در كنار كوهستان و رودخانه 
كشكان، پس از جمع بندي كارشناسان و مشاوران بر اين عقيده هستند كه در اين 
محور با ايجاد واريانت در نقاط بحراني و تغيير شيوه در انجام كار مي توانيم آسيب 
پذيري اين محور را به حداقل برسانيم بنابراين مهمترين برنامه بلند مدت ما براي اين 
محور به خدمت گرفتن مشاوران خبره براي مطالعه مسير است تا با همكاري اداره 
كل راه و شهرسازي استان و پس از تهيه نقشه ها و مطالعات الزم  و تامين اعتبار، 
با ايجاد واريانت، ضمن افزايش ايمني،  اين قسمت از محور خرم آباد به پلدختر را 

از بالياي طبيعي مصون نگه داريم.
وي با اشاره به سيل اخير و تخريب جاده و مختل شدن ترافيك در اين محور 
افزود: اولين و مهمترين اولويت كاري در اين محور با توجه به 17 نقطه اي كه در 
اين مسير آسيب ديده، ترميم و ايجاد يك جاده موقت با ايمني باال براي برقراري 
ترافيك است كه اداره كل راه و شهرسازي و اداره كل راهداري و حمل و نقل استان 

با تمام توان در حال انجام آن هستند.
خسارت سيل به راه هاي کشور

 وزير راه و شهرسازي در خصوص برآورد اوليه خسارات راه ها و تاسيسات از 
بارش هاي اخير اضافه كرد: 10هزار كيلومتر از راه هاي روستايي، فرعي و شرياني كشور 
دچار آسيب هايي همچون ريزش كوه، رانش زمين و خرابي پل ها شده است. برآورد 

اوليه حاكي از خسارت 1600 ميليارد توماني سيل به راه هاي كل كشور است. 
وي ادامه داد: در روزهاي تعطيل  14 هزار راهدار با 10 هزار ماش���ين آالت 
مشغول بازگشايي راه ها  و ايمن سازي آن بوده اند كه به محض وقوع سيل در محل 

حاضر شده و مسير ها را بازگشايي كردند.   
اس���المي افزود: محور هاي اصلي هراز و چالوس به صورت مقطعي بس���ته و 
پس از ايمن سازي بازگشايي مي شود. محور اصلي شيراز ياسوج بسته است چراكه 

200هزار متر مكعب ريزش كوه داشته است.
وي ادامه داد: محور گرگان � آق قال هم به خاطر برش جاده بسته شده بود 

كه با تالش راهداران و نيرو هاي مسلح بازگشايي شده است.
همدلي اجتماعي کم نظير در سيل شيراز

روايت همدلي اجتماعي نهفته در مردمان خونگرم شيرازي در جريان وقوع سيل 
غافلگيركننده، اگر بي سابقه نباشد، كم سابقه بود.

انتشار تصاوير سيل در استان گلستان و شهرستان آق قال، در روزهاي آغازين سال 
جديد كام نوروزي ايرانيان را تلخ كرد و هنوز خانه هاي آق قال در سيل بودكه بارندگي 
شديد به همراه تگرگ در شيراز به جاري شدن سيلي غافلگيركننده منجر شد.اين 
سيل به از بين بردن انسان ها و وسايل نقليه اكتفا نكرد و دامن بعضي قسمت هاي 
معروف شهر مثل بلوار چهل  و پنج  متري سعدي، ميدان هفت تن شيراز، و خيابان 

حجت اهلل خليلي را هم گرفت. 
در اين ميان اعزام وزير اطالعات، عيادت محمدباقر نوبخت و استاندار فارس از 
مصدومان، پيام تسليت مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري و رئيس مجلس شوراي 
اس���المي، هزينه رايگان درمان مصدومان و اقدامات توانبخشي براي دوران نقاهت 
و تالش هاي شبانه روزي هالل احمر و ستاد بحران براي جلوگيري از عمق فاجعه 

كمك حال مردم بود و بر روحيه آنها بسيار تاثير گذاشت. 
بحث بر سر علل وقوع سيل و بررسي كم كاري ها و كمبودها نيازمند بحثي 
كارشناس���ي اس���ت. با وجود تمامي تخريب ها و فجايع جاني و مالي وارد شده به 
شيرازي ها و مهمانان نوروزي اين شهر، در شيراز عنصري وجود داشت كه توانست 
رنگ سياهي از مصائب تلخ را به يك باره بشويد. نام آن عنصر »همدلي« بود. ساعتي 
بعد از سيل ويرانگر، شهروندان شيراز، آستين ها را باال زدند تا هر در راه مانده اي را در 
كنار خود جاي دهند. شامگاه پنجم فروردين در شيراز نه تنها در سالن هاي ورزشي 
خانه مردمان  و نمايشگاه بين المللي، اماكن دولتي و نيمه دولتي و برخی هتلها، كه در ِ
اين شهر روي ميهماناني كه نگران نامهرباني باران و سيل بودند، باز شد تا باور كنند 

انسانيت چه معنا و وسعتي دارد. 
ميهمان نوازي مردمان خونگرم اين خطه صرفا به تامين سرپناه براي مسافران 
محدود نمي شد. ميدان فداكاري وسيع بود و هر كسي با اتكا به توانمندي هاي خود 

گوشه اي از كار را گرفته بود و به مردم خدمت مي كرد. از توزيع پتو و غذا گرفته 
تا تعمير موبايل و صافكاري ماشين همگي در سايه  وحدت  و همدلي كم نظيري 

قابل مشاهده بود. 
مسعود رضايي نماينده مردم شيراز با بررسي مختصر علت وقوع سيل در اين 
استان در مورد همدلي مردم گفت: اين حادثه يك مصيبتي بود كه همه ما را نارحت 
كرد. ما ميهمانان زيادي داشتيم و دلمان نمي خواست كه چنين حادثه اي پيش بيايد. 
به هر حال روحيه لطيف شيرازي ها و فارس ها هميشه زبانزد بوده است و ما به اين 

اتفاق افتخار مي كنيم. 
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر همدلي اجتماعي كم سابقه اي 
كه در شيراز اتفاق افتاد، تاكيد كرد: روحيه انسجام، وحدت و يكپارچگي از قديم 
االيام در فرهنگ ما وجود داش���ته و امروزه خود را بازنمايي مي كند. نكته مهم در 
اينجا اين است كه اين اتفاق تجربه  بسيار مهمي براي نسل جديد � كه معموال با 
گذشته خود ارتباط كمتري دارند � شد. در واقع عنصر وحدت و انسجام است كه 
امكان حل مشكالت بين حاكميت، مسئولين و مردم را ممكن ساخته و يكپارچگي 

»بني آدم« را رقم مي زنند. 
صحنه زيباي انسانيت و انسان دوستي موجب شد كه وزير جهرمي تبار كابينه 

دولت به همشهريانش با زبان محلي بگويد: »آدِيا: دمتون گرم.« 
وفور فراخوان شيرازي ها براي اسكان رايگان ميهمانان نوروزي در شيراز چه در 
فضاي حقيقي و چه در فضاي مجازي آنقدر ملموس بود كه روايتي دست كم، كم سابقه 

را رقم زد. روايتي كه در تاريخ ماندگار و درسي براي نسل هاي آينده شد. 
کميته حقيقت ياب توضيح مي دهد

رئيس كميته حقيقت ياب ش���وراي ش���هر شيراز گفت: نتايج اوليه علت ها و 
عوامل سيل دروازه قرآن شيراز مشخص شده و شوراي شهر در نشست آتي اين 

شورا پيرامون چگونگي انتشار اين گزارش و نتايج تصميم مي گيرد.
 عبدالرزاق موسوي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نتايج گزارش اوليه علت 
حادثه سيل دروازه قرآن به صورت رسمي منتشر خواهد شد؟ افزود: جلسه آينده 
شوراي شهر دوشنبه برگزار مي شود و در اين نشست قطعا در خصوص چگونگي 
انتشار نتايج اوليه و بررسي هاي كميته حقيقت ياب شوراي شهر در باره علل بروز 

خسارت مالي و جاني سيل دروازه قرآن تصميم گيري خواهد شد.
وي ادامه داد: ش���وراي اس���المي شيراز در جلسه آتي پيرامون اينكه نتيجه اين 
گزارش به طور كامل منتشر شود و يا اينكه بخش هايي از آن به كارشناسي بيشتر 

موكول گردد تصميم گيري خواهد كرد.
رئيس كميته حقيقت ياب شوراي شهر شيراز اظهار داشت: دليل اينكه شايد 
بخش هايي از نتايج گزارش اوليه كميته حقيقت ياب شوراي شهر در خصوص 
سيل دروازه قرآن شيراز به كارشناسي بيشتر موكول شود، اين است كه بخش هايي 
از اين گزارش فني اس���ت و بايد اجماع كارشناس���ان رسمي نيز در خصوص آن 

وجود داشته باشد.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود اعالم كرد: بعد از اينكه مشاوران 
شوراي شهر شيراز و كارشناسان در پي بررسي صحنه حادثه سيل دروازه قرآن، نظر 

خود را در خصوص علل اين رخداد ارائه كردند گزارش اوليه كميته حقيقت ياب 
تهيه و در اختيار شوراي اسالمي شهر شيراز قرار گرفت و تائيد نهايي شد.

وي ادامه داد: نتايج اوليه كميته حقيقت ياب در خصوص علت حادثه سيل 
دروازه قرآن تهيه و مقرر شده كه   به دستگاه هاي مرتبط نظير استانداري و سايد 

دستگاه هاي مسئول ارجاع شود.
موسوي در خصوص عدم انتشار رسمي نتايج اين گزارش اينگونه توضيح داد 
كه انتظار افكار عمومي و مردم اين است كه گزارشي دقيق در اين خصوص ارايه 

شود و لذا اجماع نظر كارشناسان در خصوص اين گزارش بسيار اهميت دارد.
رئيس كميته حقيقت ياب شوراي شهر شيراز در ادامه گفت: شوراي شهر در مقام 
تعيين مقصر نيست چون اين وظيفه مرجع قضايي است و شورا به دليل پيشگيري از 

بروز چنين رخدادهايي در آينده ، اقدام به انجام اين كار كرده است.
وي اضافه  كرد: بعد از تهيه نتايج اوليه با هدف تهيه گزارشي دقيق و جامع،نامه 
اي حاوي درخواست هيئتي متشكل از متخصصين رسمي به كانون كارشناسان رسمي 
دادگستري فارس ارسال شد كه اين كانون نيز هيئتي هشت نفره در تخصص هاي 

مختلف براي بررسي موضوع تعيين كرده است.
موسوي با بيان اينكه اولين جلسه اين هيأت كارشناسان رسمي پنجشنبه برگزار 
شد ،افزود: اعضاي اين هيات مدارک و مستنداتي خواستند كه كميته حقيقت ياب در 
اختيار آنها قرار خواهد داد و همچنين اين هيات درخواست يكماه وقت براي تهيه 
گزارش كامل و نهايي كرد كه نهايتا روي سه هفته به توافق رسيديم ، هيات يادشده 

از امروز كار خود را رسماً آغاز كرد.
وي اعالم كرد: گزارش مقدماتي تهيه شده و گزارش دقيق كارشناسي هم تهيه 
مي شود ، كارشناسان مستقل و رسمي دادگستري هم نظر خود را اعالم خواهند كرد 

، نتايج اين گزارش در نهايت منتشر خواهد شد.
موسوي تاكيد كرد: هيئت كارشناسان و كميته حقيقت ياب تمام وقت براي 
بررسي اين مساله وقت گذاشته و اميدوارم نتيجه اين كار به مشخص شدن عوامل و 
عناصري كه كوتاهي و تقصير داشتن بيانجامد و همچنين اين كار از حوادث مشابه 

در آينده نيز جلوگيري كند.
بازگشايي راه آهن شمال

راه آهن شمال كه به علت رانش زمين آسيب ديده بود، عصر پنجشنبه با حركت 
و عبور دادن قطار باري سنگين وزن بازگشايي شد.

 مديركل راه آهن شمال گفت:براي اطمينان از امنيت ريل بازسازي شده، يك 
رام قطار باري به وزن يك هزار و 600 تن از مسير عبور داده شد و راه آهن باز 

شده است.
تردد قطار در راه آهن ش���مال كش���ور عصر دوشنبه 12 فروردين  جاري در 
مسير زيرآب شهرستان سوادكوه مازندران بر اثر ريزش و رانش ديواره كوه بر روي 

ريل متوقف شده بود.
وي ادامه داد: با فروكش كردن بارش باران و سيل در مازندران براي روزهاي آينده، 
كار ساخت ديواره حايل و ترميم اساسي خطوط آسيب ديده نيز آغاز خواهد شد.

قطار امدادي
مديرعامل راه آهن از تشكيل قطار امداد براي انتقال موادغذايي و مايحتاج مورد 

نياز مردم سيل زده در شهرها و روستاهاي لرستان و خوزستان خبر داد.
 سعيد رسولي گفت: با توجه به هماهنگي انجام شده با رئيس ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( و معاون آب و فاضالب تهران، مقرر ش���د كه حدود 10 
هزار قوطي كنسرو، 4 تا 5 هزار بطري آب، بيش از 500 تخته پتو و ساير وسايل 
و نيز 10 تا 15 هزار بسته آب با تشكيل قطار امداد بارگيري شده و به محل هاي 

سيلزده مورد نظر اعزام و بين سيلزدگان توزيع شود.
وي با تاكيد براينكه اين ملزومات در اولين فرصت به مناطق آسيب ديده از 
سيل ارسال مي شود، افزود: اين وسايل با هماهنگي مديرعامل راه آهن و مدير هالل 

احمر خوزستان بين هموطنان سيل زده توزيع خواهد شد.
رسولي يادآور شد كه از زمان شروع سيل، راه آهن زاگرس و جنوب با اسكان 
شمار قابل توجهي از سيل زدگان در واگن هاي مسقف، مساجد و ساختمانهاي اداري 
ايستگاههاي راه آهن، نسبت به تامين مايحتاج ضروري و راه اندازي حمام و سرويس 

بهداشتي در خدمت هموطنان بوده است.
1900 شهر و روستا گرفتار سيل   

معاون عمليات سازمان امداد و نجات با اشاره به ادامه امدادرساني ها در 10 
استان سيلزده گفت: حدود 1900 شهر و روستا از ابتداي نوروز امسال گرفتار سيل 

و خسارات ناشي از آن شده اند.
 شاهين فتحي در ارتباط با جزئيات سيل و آبگرفتگي، برف و كوالک از 25 
اسفند تاكنون اظهار داشت: 1889 شهر، روستا و محور كوهستاني در اين مدت درگير 
اين حادثه شده و به بيش از 217 هزار نفر از هموطنان امدادرساني صورت گرفته 
گرفت. وي افزود: حدود 86 هزار نفر در اين مدت اسكان اضطراري يافته و 1072 

نفر توسط نيروهاي امدادي و بالگرد به مناطق امن انتقال يافتند.
معاون عمليات سازمان امداد و نجات اضافه  كرد: بيش از 4800 دستگاه خودرو 

نيز در اين مدت از برف رهاسازي و 4300 منزل مسكوني از آب تخليه شدند.

فتحي افزود: امدادرساني در البرز، چهارمحال و بختياري، گلستان، خوزستان،  
فارس، كهگيلويه و بويراحمد، لرس���تان، ايالم، خراس���ان شمالي و سمنان همچنان 

ادامه دارد.
خسارت سيل به آثار تاريخي کرمانشاه   

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس���تي و گردشگري كرمانشاه گفت: بر اثر 
وقوع سيالب هفته جاري، 198 ميليارد و 200 ميليون ريال خسارت به آثار و بناهاي 

تاريخي استان وارد شد.
 اميد قادري ، با اشاره به اينكه از 72 اثري كه در سطح استان دچار خسارت 
ش���ده اند، 32 مورد آثار تاريخي اس���ت، اظهار داشت: برخي آثار برجسته تاريخي 
كرمانشاه از جمله پل كوچه، پل چهر، تاق گرا، عمارت خسرو، خانه تاريخي ساري 
اصالن، نهر كانال آبرساني قصرشيرين، سقف مساجد تاريخي، مقابر ابودجانه داالهو 

بر اثر سيالب هاي اخير دچار آسيب شده اند.
زندگي به روال عادي برگشت

فرماندار نور گفت:زندگي مردم سيلزده بخش هاي بلده و چمستان اين شهرستان 
با كوشش امدادگران اعضاي ستاد مديريت بحران و ديگر مسئوالن نهادهاي مردمي 

به روال عادي بازگشته است . 
بارندگي شديد توأم با ريزش برف سنگين و توفان عصر دوشنبه 12 فروردين 
جاري خسارت سنگيني به حوزه راه هاي اصلي و فرعي به ويژه مناطق كوهستاني 
روستايي، شبكه هاي آبرساني و نيز خطوط مخابراتي شهرستان نور مازندران وارد 

كرد. 
ضرب االجل استاندار مازندران

 استاندار مازندران در نشست شوراي مديريت بحران شهرستان سوادكوه، اداره 
كل راه و شهرسازي را مأمور ترميم جاده سوادكوه براي جلوگيري از شكاف بيشتر 

و رانش احتمالي كرد.
احمد حس���ين زادگان تأكيد كرد تا هرچه س���ريعتر راه و شهرسازي با اعزام 

ماشين آالت راهسازي به منطقه اين محور را ترميم و از رانش جلوگيري كند.
سيدمحمد نظري مديركل راه و شهرسازي مازندران شكاف ناشي از نفوذ آب 
در باند اول سوادكوه در حوزه شهر زيرآب را تأييد كرد و گفت: ماشين آالت مورد 

نياز به سوادكوه منتقل شد و كار ترميم نيز اجرايي خواهد شد.
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي با اشاره به ورود سامانه 
بارشي جديد به كشور از امروز، از شدت بارش ها در استان هاي آذربايجان شرقي، 
غرب كرمانشاه، ايالم، كهگيلويه و بويراحمد، شمال استان هاي خوزستان،  فارس، بوشهر 

و در غرب خراسان رضوي، شرق سمنان و جنوب خراسان شمالي خبر داد.
احمد وظيفه، با بيان اين كه امروز اين سامانه در كل كشور به جز استان هاي 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان فعال است،  تأكيد كرد: اين سامانه اواخر وقت از 
كشور خارج مي شود كه در شرق آذربايجان شرقي، غرب كرمانشاه، ايالم، كهگيلويه 
و بويراحمد، شمال استان هاي خوزستان، فارس، بوشهر و در غرب خراسان رضوي، 

شرق سمنان و جنوب خراسان شمالي بارش شدت خواهد داشت.
وي با بيان اين كه در ارتفاعات البرز مركزي و ارتفاعات زاگرس شمالي در 
كردستان بارش برف و لغزندگي جاده هاي كوهستاني پيش بيني مي شود، افزود: فردا 
با حضور متناوب امواج تراز مياني جو در نوار شمالي دامنه هاي زاگرس مركزي در 
غرب و شرق و شمال شرق كشور بارش پراكنده گاهي رعد و برق و وزش باد 

پيش بيني مي شود.
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي با اشاره به وضع امروز 
هواي تهران گفت: وضع جوي تهران امروز كمي ابري در بعدازظهر افزايش ابر همراه 

با وزش باد پيش بيني مي شود.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان گلستان از پيداشدن پيكر آخرين مفقودي 

حادثه واژگوني قايق در گميشان خبر داد.
علي بهرامي افزود: در پي حادثه تلخ واژگوني قايق حامل 25 تن از نيروهاي 
محلي در گميشان كه براي كمك رساني و ايمن سازي كانال هاي آب به منظور جلوگيري 

از ورود سيل به مناطق مسكوني تالش مي كردند، 6 نفر مفقود شدند.
وي ادامه داد: از همان لحظات اوليه حادثه، پليس و ساير تيم هاي امدادي با 
تمام امكانات، عمليات جستجو به منظور يافتن افراد مفقود شده را آغاز كه جسد 5 

نفر آن در ساعات اوليه كشف كردند.
وي اظهار داشت: تالش  ها براي يافتن تنها مفقودي حادثه ادامه داشت تا اين 
كه پس از گذشت 6 روز جستجوي بي وقفه، مأموران درياباني تركمن موفق شدند با 
كمك ديگر نيروهاي امدادي سرانجام پيكر مفقودي ديگر در اعماق رودخانه شناسايي 

و به بيرون از آب منتقل كنند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان گلستان از مردم خواست براي هرگونه 
امدادرساني در مناطق سيلزده به توصيه هاي پليس و دستگاه هاي امدادي توجه كنند 

تا ديگر شاهد چنين حوادث ناگواري نباشيم.
برکناري استاندار گلستان

معاون اول رئيس جمهوري در جريان وقوع سيل گلستان، استاندار اين استان را 
به دليل نبود در محل خدمتش و مسافرت به خارج از كشور از سمت خود بركنار 
كرد. در جلسه ستاد مديريت بحران گلستان كه با حضور معاون اول رئيس جمهوري 
برگزار شد، وزير كشور مناف هاشمي را از سمت استانداري گلستان بركنار كرد و 
ميرمحمد غراوي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گلستان با حفظ سمت به 

عنوان سرپرست اين استان منصوب شد.
همچنين مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري خوزستان گفت: شهردار 
ايذه از خدمت تعليق ش���د و به فرماندار اين ش���هر دستور داده شد براي شهرداري 

سرپرست تعيين شود.
شهاب صديقي اظهار داشت: به دليل وضع فوق العاده كه وجود دارد و عدم 
حضور شهردار ايذه در محل خدمت پس از پايان مرخصي دو روزه وضع خدمت 

وي به حالت تعليق درآمد.
وي ادامه داد: به فرماندار اين ش���هر دس���تور داده شد كه در اسرع وقت براي 

شهرداري ايذه سرپرست تعيين شود.
بي توجهي به گزارش هاي سازمان بازرسي 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بازديد ميداني از مناطق سيلزده استان گلستان 
گفت: به مردم عزيزمان قول مي دهيم كه اگر قصور و تقصيري در اين رابطه وجود 

داشته باشد قطعاً رسيدگي خواهد شد. 
ناصر سراج در بازديد ميداني از مناطق سيلزده استان گلستان با اشاره به اين 
كه خانه ها در محاصره آب قرار گرفته است و مردم نمي توانند از منازلشان خارج 
شوند، از نيروهاي بسيج، سپاه، ارتش و ناجا قدرداني كرد و افزود: نيروهاي مسلح 
امكانات خوبي را براي مردم فراهم كرده اند و كمك هاي اوليه در اختيار افراد سيلزده 
قرار گرفته است.  اين مقام قضايي با انتقاد از اين كه مسئوالن اجرايي مشغول جلسه 
هستند و حضور كمرنگي در صحنه دارند، اضافه كرد: استاندار نبايد به هر دليلي 

حتي اگر دليل موجهي نيز داشت استان را ترک مي كرد. 
سراج گفت: از سال 92، پنج گزارش مستند به استاندار، فرماندار و مراجعي 
كه بايد اصالح امور كنند ارائه كرديم اما متأس���فانه توجه الزم به گزارش س���ازمان 
بازرسي نداشتند.  سراج در محل اسكان مردم سيلزده شهرستان آق قال حضور يافت و 
از نزديك در جريان مشكالت آنان قرار گرفت.مردم در جريان اين بازديد خواستار 
برخورد قاطع و جدي دستگاه قضايي با مسببين و قاصران سيل اخير در استان هاي 

شمالي كشور بودند. 
رسيدگي به صورت ويژه 

ناصر س���راج كه پيرو دس���تور رئيس قوه قضائيه و به منظور نظارت بر روند 
امدادرساني و بررسي زواياي گوناگون سيل ويرانگر در شيراز، به اين شهر سفر كرده 
بود در بدو ورود در بازديد از دروازه قرآن )محل وقوع حادثه( اظهارداشت: در صورت 

احراز قصور و تقصير احتمالي حتماً با مسببين وفق قانون برخورد خواهد شد. 
وي افزود: جوانب مختلف موضوع به طور دقيق و ويژه بررسي مي شود. 

رئيس سازمان بازرسي ضمن عرض تسليت به خانواده هاي داغدار، اضافه كرد: 
مسئوالن قضايي استان از لحظات اوليه حادثه در صحنه حضور داشتند و با تعيين 
شماري كارشناس خبره، در مورد همه موضوعات بررسي ها را انجام دادند. سراج 
افزود:كساني كه شكايت دارند با مراجعه به دادگستري و سازمان بازرسي شكايت 

خود را ثبت كنند. 
وي اظهار داشت: اين موضوع به صورت دقيق رسيدگي خواهد شد. 

رئيس سازمان بازرسي گفت: اگر رودخانه اليروبي مي شد قطعاً به اين اندازه 
خسارت به بار نمي آمد. با احضار متوليان امر، موضوع بررسي مي شود. 

سراج همچنين با حضور در بيمارستان شهيد رجايي شيراز از مصدومان حادثه 
سيل اخير اين شهر عيادت كرد.  وي با اشاره به اين كه مسئوالن قضايي استان فارس با 
دعوت از مسئوالن بيمه ها، پيگيري هاي الزم را در خصوص خودروهاي آسيب ديده 
و تعيين خسارات انجام داده اند، گفت: با پيگيري هاي دادگستري استان، خودروهايي 
كه بيمه بودند خس���ارت آن ها از طريق بيمه و خودروهايي كه بيمه بدنه نداش���تند، 

خسارت آن ها از طريق دولت جبران خواهد شد. 
سراج افزود: همه هزينه هاي درماني مصدومان را دولت عهده دار شده است و 
عالوه بر آن دولت يك كمك نقدي بالعوض نيز براي مصدومان و خسارت ديدگان 

در نظر گرفته است. 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در سفر به مناطق سيلزده استان مازندران از 

روستاي آبمال و پل فروريخته سنگتاب در شهرستان قائمشهر ديدن كرد. 
سراج به همراه رئيس كل دادگستري استان مازندران از منازل برخي مردم سيلزده 
در روستاي آبمال ساري ديدن كرد و آنان از مشكالت خود گفتند كه بخشدار منطقه 
نيز توضيحاتي ارائه كرد و بخشدار در حضور رئيس سازمان بازرسي كل كشور و 
رئيس كل دادگستري استان مازندران متعهد شد براي جلوگيري از وقوع دوباره اين 
اتفاق در روستا با هماهنگي مراجع قضايي اصالحاتي از جمله طرح شكايت نسبت 
به متعرضين به حريم رودخانه تجن و نيز حفر كانال هدايت آب به سمت رودخانه 
و مسائلي از اين دست اقدام كند.  در جريان بازديد از پل تخريب شده سنگتاب نيز، 
فرماندار و يكي از اعضاي شوراي شهر قائمشهر با اشاره به رعايت نكردن حريم 
رودخانه، توضيحاتي در مورد علت تخريب اين پل ارائه كردند كه در ادامه سراج 
طي دستوري به بازرس كل استان مازندران به وي مأموريت داد تخريب اين پل را به 

صورت يك پرونده ويژه بررسي و گزارش آن را به مركز ارسال كند. 
وزير کشور در پلدختر  

وزيركشور در ستاد مديريت بحران لرستان در پلدختر خواستار اسكان سريعتر 
سيلزدگان شد. 

رحماني فضلي گفت: دولت براي پرداخت هزينه اجاره بها به سيلزدگان در 
لرستان آمادگي كامل دارد. 

رحماني فضلي خواستار فعال شدن موكب هاي اربعين براي خدمات رساني به 
سيلزدگان به خصوص در بخش تامين غذا شد. 

 وزير كش���ور به طور جد از مسئوالن استان لرستان به  ويژه استاندار خواست 
با جمع بندي خسارت هاي سيل حداكثر تا فردا براي تصميم گيري آن را به هيات 

دولت ارسال شود. 

همكاري دولت، نيروهاي نظامي و مردم  براي كمك به سيل زدگان

استقرار موكب هاي اربعین در مناطق سیلزده

حضور معاون اول رئیس جمهوری در مناطق سیلزدهمردم سیلزده گمیشان

تخریب خانه ها بر اثر جاری شدن سیل در مناطق روستایی خرم آبادمهمان نوازی شیرازی ها از مسافران سیلزده

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي در پيامي از استقرار موکب هاي خدمت رساني اربعين به مدت يک ماه در مناطق در معرض 
سيل خبر داد.

درپيام سردار سرلشکر پاسدار قاسم سليماني آمده است:  
  بسم اهلل الرحمن الرحيم

خداي بزرگ را شاکريم که در لحظات و بزنگاه هاي حساس و خطير که ايران اسالمي در معرض آزمون هاي بزرگ و دشوار قرار مي گيرد، 
با الطاف و عنايات ويژه، ملت و نظام را در غلبه بر سختي ها و مشکالت ياري مي بخشد و وحدت و يکپارچگي ملي و صبر و شکيبايي و ايمان 

و باور آنان به حق و حقيقت را رمز موفقيت تاريخ سازيشان قرار مي دهد. 
اينک در شرايطي که از واپسين روز هاي سال گذشته و آغازين ساعات سال جديد بارش هاي کم نظير نزوالت آسماني، حادثه سيل ويرانگر 
در برخي استان هاي کشور، مشکالت، تلفات و خسارت هاي فراواني براي مردم سيلزده در مناطق شمالي، غربي و جنوب غربي ميهن اسالمي را 
در پي داشته است، با فرمان و توصيه هاي رهبر حکيم و دلسوز انقالب اسالمي حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( و حضور گره گشاي مردم 
نجيب و شريف ايران در کنار ساير دستگاه هاي اجرايي و نيرو هاي مسلح، صحنه هايي زيبا، الهام بخش و معنادار در انجام اقدامات امداد و کمک 
رس��اني هاي اوليه به مردم س��يلزده خلق کرده اس��ت، با توجه به تداوم بارش ها و احتمال وقوع س��يل هاي جديد و تهديدکننده به ويژه براي مردم 
مومن و مجاهد استان خوزستان، ضمن قدرداني از نقش آفريني هاي مجاهدانه، فداکارانه و مخلصانه آحاد نيرو هاي امدادي دولتي، مردمي و نظامي 
و تاکيد بر لزوم تداوم پرشتاب آن در پهنه مناطق آسيب ديده تأکيد مي شود: با توجه به پيش بيني ها در گسترش خطرات و آسيب ها براي مردم و 
افزايش دامنه نياز ها در شرايط پيش رو، اينجانب و ساير فرماندهان و پيشکسوتان دفاع مقدس، با همکاري ستاد هاي عتبات عاليات و اربعين مراکز 
استان ها، بر خود وظيفه مي دانيم ساير امکانات، ظرفيت ها و تجارب موجود از جمله در موکب هاي خدمت رساني به زائران اربعين حسيني را با 

هماهنگي و همراهي مجموعه هاي مسئول فعال و در صحنه؛ ساماندهي و با گسيل و استقرار آن 
از هفته آينده و به مدت يک ماه در مناطق در معرض سيل و تا هنگام عادي شدن وضعيت، به 

کمک مردم شهر هاي پلدختر، سوسنگرد، بستان و ديگر نقاط بشتابيم. 
بي ترديد اتفاق کلمه و روحيه بسيج شوندگي ملي که در لحظه حساس کنوني با حضور 
مردم هميشه در صحنه با مشارکت در ساخت خاکريز ها و ديواره هاي خاکي، دژ ها، حفر کانال، 
پر کردن کيس��ه هاي مخصوص ش��ن، پذيرايي، اسکان و حمل و نقل رايگان مردم، به کارگيري 
قايق ها و ماشين آالت شخصي، کمک هاي نقدي و رساندن مشتاقانه کمک هاي اوليه مانند آب، 
غذا، پوشاک، لوازم گرمايشي و... بار ديگر در فضاي عمومي کشور بروز و ظهور يافته است؛ 
ظرفيت راهبردي و گره گشايي است که به مانند گذشته ياري بخش عبور ايران عزيز از شرايط 

سخت و بحران هايي مانند هشت سال دفاع مقدس است. 
بردستان يکايک مردماني که در اين عرصه از تکليف و تعهد مي درخشند بوسه مي زنيم و اخالص 
و اراده آنان که با تالش هاي بي وقفه و جهادي خود در اين روز ها تو دهني محکمي به رسانه هاي 
معاند و عوامل پشت صحنه آن که در پي تزريق نااميدي به ملت و ناکارآمد نشان دادن نظام در 
حل بحران هاي ناشي از حوادث طبيعي هستند، زدند درود مي فرستيم و از درگاه کبريايي عاجزانه 
خواهانيم با عبور توأم با سربلندي آنان از اين آزمون بزرگ سالي پر خير و برکت را سپري کنند. 
ان شاء اهلل- سرلشکر پاسدار قاسم سليماني
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حمایت ازفناوری خارج کردن دی اکسید کربن از هوا 
  یک فناوری تازه که دی اکسید کربن را از هوا جذب 
می کند از حمایت قابل توجه ش���رکت های عمده تولید 

سوخت های فسیلی برخوردار شده است.
شرکت »مهندسی کربن« در بریتیش کلمبیای کانادا نشان 
داده است که می تواند دی اکسید کربن را به صورتی مقرون 

به صرفه از هوا خارج کند.

اکنون دو شرکت شه وران و آکسیدنتال و شرکت »بی 
اچ پی« که از غول های صنعت زغال سنگ است ۶۸میلیون 
دالر در فناوری »مهندسی کربن« سرمایه گذاری کرده اند.

ب���ا این حال فعاالن تغییرات اقلیمی نگرانند که از این 
فناوری برای استخراج حتی نفت بیشتری استفاده شود.

تالش برای دس���تیابی به فناوری استخراج دی اکسید 
کربن از هوا سال پیش با انتشار گزارش »آی پی سی سی« 
)هیات میان دولتی تغییرات اقلیمی( برای حفظ میزان افزایش 

دما به ۱.۵درجه سانتیگراد در قرن جاری تقویت شد.
شماری از شرکت ها در اطراف جهان هم اکنون برای 
توسعه فناوری استخراج کربن از هوا تالش می کنند. شرکت 
سوئیسی »کالیم ورکس« از جمله شرکت هایی که تاسیساتی 
برای این کار س���اخته و از دی اکسید کربن به دست آمده 

برای افزایش تولید سبزیجات استفاده کرده است.
شرکت »مهندسی کربن« می گوید که می تواند هر تن 

از این گاز را به قیمت ۱۰۰دالر از هوا خارج کند.
 ای���ن ش���رکت کانادای���ی م���ی گوی���د ب���ا 
س���رمایه گذاری تازه قصد احداث اولین تاسیسات تجاری 
ب���رای ای���ن کار را دارد و می گوید طرحهای صنعتی اش 

می تواند ساالنه یک میلیون تن دی اکسید کربن را از هوا 
خارج کند. 

 دی اکس���ید کرب���ن)CO2( ی���ک گاز قدرتمن���د 
گلخانه ای اس���ت اما تراکم آن در اتمس���فر زیاد نیست؛ به 
طوری که برای هر یک میلیون ذره هوا ۴۱۰ذره دی اکسید 

کربن وجود دارد.
هرچند دی اکسید کربن از عوامل باال رفتن دمای زمین 
است اما تراکم نسبتا کم آن طراحی دستگاه هایی موثر بر 

جذب آن از هوا را سخت می کند.
فرآیند مهندس���ی کربن شامل مکیدن هوا و قرار دادن 
آن در معرض محلول هایی ش���یمیایی است که دی اکسید 
کربن را خارج می کنند. پاالیش بیش���تر باعث می ش���ود 
این گاز به شکلی قابل انبار شدن یا قابل استفاده به عنوان 

سوخت درآید.
الزمه این فرآیند فعل و انفعاالت پیچیده ش���یمیایی 

است.
کرب���ن«  »مهندس���ی  ش���رکت  تاسیس���ات 
 ک���ه ب���ه ان���دازه یک انب���ار مزرع���ه اس���ت دارای 
پروانه ای در وس���ط سقف است که هوا را می مکد . بعد 
از استخراج دی اکسید کربن می توان آن را در زیر زمین 
ذخیره کرد یا برای تولید هیدروکربن ها یا متانول آن را با 

هیدروژن مخلوط کرد.
ش���رکت مهندسی کربن می گوید همچنین می تواند 
از آن نفت خام مصنوعی تولید کند. گاز اس���تخراج ش���ده 
از هوا با هیدروژن به دس���ت آمده از آب و انرژی س���بز 
مخلوط می ش���ود. س���پس در دمای باال از یک کاتالیزور 
رد می ش���ود تا منواکس���ید کربن شکل بگیرد. با افزودن 
هیدروژن بیشتر به منواکسید کربن، این ماده تبدیل به »گاز 

مصنوعی« می شود. 
در نهایت طی فرآیند فیشر-تروپش این گاز تبدیل به 

نفت خام مصنوعی می شود.
گوی���د  م���ی  کرب���ن  مهندس���ی   ش���رکت 

می توان از این سوخت در انواع موتورها استفاده کرد.
دکتر جنی مکاهیل از مسئوالن این شرکت می گوید: 
»س���وختی که ما تولید می کنیم هیچ س���ولفوری ندارد، 
بلکه از زنجیره هایی خطی تش���کیل ش���ده که در مقایسه 
با س���وخت های سنتی آلودگی کمتری دارند. این سوخت 
آماده استفاده در کامیون ها، اتومبیل ها و هواپیماهای جت 
اس���ت.« از دی اکسید کربن همچنین می توان برای خارج 
کردن آخرین رسوبات نفتی از چاه های کهنه استفاده کرد. 
 صنعت نفت در آمریکا چند دهه است از این شیوه استفاده

می کند . تخمین زده می ش���ود که اس���تفاده از دی اکسید 
کربن می تواند تولید میدان های نفتی را ۳۰درصد افزایش 
دهد، با این مزیت که دی اکسید کربن به کار گرفته شده 

به طور دایمی در زیر زمین ذخیره می شود.
بعضی از فعاالن تغییرات اقلیمی نگاه مثبتی به فناوری 
استخراج مستقیم دی اکسید کربن از هوا دارند، اما دیگران 
نگرانند که این روش از دور خارج کردن س���وخت های 

فسیلی را عقب بیندازد.
سایرین نگرانند که توسعه این فناوری ممکن است باعث 
این تصور در میان بعضی از مردم شود که دیگر نیازی به 

کاستن از تولید دی اکسید کربن خود ندارند.

ورود تمام کالس چهارمی ها به طرح  »شهاب«
رئیس مرکز پرورش استعدادهای 
درخش���ان و دانش پژوهان جوان با 
اعالم اینکه طرح شهاب در تعدادی 
مناطق منتخب اجرا می شد، اما سال 
۹۸در پایه چهارم همه کشور را پوشش 
خواهد داد، گفت: امسال طرح شهاب 
در پایه هشتم مستقر خواهد شد؛ به 
این معنا که کسانی که از سال چهارم 
در طرح قرار گرفته بودند، امسال وارد 
سال هشتم می شوند. فاطمه مهاجرانی 

در گفت وگو با ایسنا، درباره اجرای 
طرح شهاب اظهار کرد: طرح شهاب 
در تعدادی مناط���ق منتخب اجرا 
می ش���د، اما سال ۹۸در پایه چهارم 
همه کش���ور را پوشش خواهد داد. 
وی افزود: امیدواریم با پیگیری مرکز 
و همکاری در حوزه های مختلف از 
جمله معاونت آموزش ابتدایی بتوانیم 

این طرح را به خوبی پیش بریم.
رئیس مرکز مل���ی پرورش 

استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان گفت: امسال طرح شهاب در 
پایه هشتم مستقر خواهد شد؛  به این 
معنا که کسانی که از سال چهارم در 
طرح قرار گرفته بودند، امسال وارد 
س���ال هشتم می شوند و طبیعتاً این 
پروژه منجر به هدایت تحصیلی و 
ارائه محتواهای تکمیلی در مدارس 
خاصی که مشخص می کنیم خواهد 

شد .  

طرح آمازون برای تأمین   اینترنت ماهواره ای ۹۵ درصد جمعیت زمین
 )Project Kuiper(کایپ���ر پروژه 
جاه طلبی جدید آمازون این بار برای عرضه ی 
اینترنت همگانی است؛ این شرکت برنامه های 
بزرگی در این زمینه در سرد دارد که دانستن 

آن ها قطعا هیجان انگیز است.
آمازون طبق اعالم رس���می اش قصد 
دارد در مجم���وع ۳٬2۳۶ماهواره را به مدار 
پایینی زمین بفرستد تا از این طریق بتواند 
اینترنت را در دسترس ۹۵درصد از جمعیت 
کره زمین قرار دهد. در ابتدا رسانه ی گیک 
 وایر ب���ود که خبر این پروژه  بزرگ که از 
آن به عنوان پروژه ی کایپر یاد می ش���ود را 

عمومی کرد.
درواقع گیک وایر متوجه شد که شرکت 
کایپر سیس���تمز اخیرا درITU )مؤسسه  ای 
بین المللی که مسئول قرارگیری ماهواره  در 
مدار زمین است( سه پرونده  جداگانه تشکیل 
داده؛ در پی این خبر، آمازون رسما فرستادن 

ماهواره به مدار زمین را تأیید کرد.
البته آمازون نخستین شرکتی نیست که 
چنین پروژه   جاه طلبانه ای را برای رساندن 
اینترنت ب���ه تقریبا تمامی جهان، در پیش 
می گیرد. پیش تر شرکت های دیگری گفته اند 
که قصد دارند با شبکه ای  متشکل از هزاران 
ماهواره، اینترنت را در سراسر دنیا برای مردم 
ارائه دهند. آمازون طبق برنامه اش قصد دارد 
ماهواره ه���ای موردبحث را در مدار پایینی 

زمین قرار دهد؛ این کار هم هزینه های کلی 
و هم میزان تأخیر را کاهش می دهد.

اسپیس ایکس قبال گفته است که قصد 
دارد ۱2ه���زار ماهواره را برای دس���تیابی 
به چنی���ن هدفی، به مدار زمین بفرس���تد؛ 
همچنین ش���رکت وان وب در پی فرستادن 
۶۵۰ماهواره به مدار زمین اس���ت. فیسبوک 
یکی دیگری از شرکت هایی است که چنین 
برنامه   بلندپروازانه ای در سر دارد. در پروژه ی 
کایپر، ماهواره ها در سه ارتفاع مختلف نسبت 

به سطح زمین جای خواهند گرفت. براساس 
جزئیات منتشرشده، از بین ۳٬2۳۶ماهواره ای 
که قرار اس���ت به مدار زمین فرس���تاده 
ش���وند، ۷۸۴ماهواره در فاصله   ۳۶۷مایلی 
)۵۹۰کیلومت���ر(، ۱٬2۹۶ماهواره در فاصله   
۳۷۹مایلی )۶۱۰کیلومتر( و ۱٬۱۵۶ماهواره 
در فاصله   ۳۹۱مایلی )۶2۹کیلومتر( از سطح 
زمین جای خواهن���د گرفت. ماهواره های 
یادش���ده توانایی این را خواهند داشت که 
اینترنت را در مناطق وسیعی از زمین ارائه 

دهند. براساس اعالم رسمی، این اینترنت از 
مدار ۵۶درجه   شمالی )تقریبا در میانه های 
کشور اسکاتلند( تا مدار ۵۶درجه   جنوبی 
)در زیر پایین ترین قسمت آمریکای جنوبی( 

را پوشش خواهد داد.
نماینده  ای از شرکت آمازون در گفت و گو 
با وب س���ایت ورج، چنین اطالعیه ای را در 
مورد پروژه  کایپر منتشر کرده است: »پروژه ی 
کایپر، ابتکار عملی جدید برای فرستادن چند 
هزار ماهواره به مدار پایینی زمین است؛ این 
ماهواره ها پهنای باند پرسرعتی را با تأخیر 
کم در دس���ترس جوامع محروم زمین قرار 
خواهند داد. کایپر، پروژه ای بلندمدت است 
که امکان خدمت رسانی به ده ها میلیون آدم 
 Broadband( که هنوز به اینترنت پهن باند
Internet( دسترسی ندارند را ترسیم می کند. 
ما مشتاقیم با شرکت هایی که چنین برنامه ای 

در سر دارند، همکاری کنیم.«
مورد مهم دیگر این  اس���ت که پروژه   
کایپر به شبکه ای از ایستگاه های زمینی برای 
ارتباط با ماهواره ها نیاز دارد. سال گذشته، 
خبر آغازبه کار ایستگاه زمینی سرویس های 
 AWS Ground(مبتنی ب���ر وب آمازون
Station( رسانه ای ش���د؛ این به اصطالح 
ایستگاه، در حقیقت یک سرویس رایانش 
ابری است که امکان برقراری ارتباطات فضا 

كوتاه آموزشیبه زمین را فراهم می کند. 

لزوم همکاری با تأخیر احتمالی دانشجویاِن مناطق سیل زده 
معاون آموزش���ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی بخشنامه ای به 
معاونان آموزشی دانشگاه های سراسر کشور، بر لزوم همکاری با تأخیر احتمالی 
دانشجویاِن مناطق سیل زده برای حضور در محیط های دانشگاهی و ضرورت 

هماهنگی الزم برای تغییر و تعویق احتمالی برنامه ها و کالس ها تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، مجتبی شریعتی نیاسر طی بخشنامه ای به معاونان آموزشی 
دانشگاه های سراسر کشور، بر لزوم همکاری با تأخیر احتمالی دانشجویاِن مناطق 
سیل زده برای حضور در محیط های دانشگاهی، ضرورت پیش بینی و هماهنگی 

الزم برای تغییر و تعویق احتمالی برنامه ها و کالس ها تاکید کرد.
در بخشی از این بخشنامه آمده است  با عنایت به شروع قریب الوقوع 
فعالیِت مراکز آموزش عالی کشور، انتظار می رود، ضمن نظارت دقیق بر شرایط 
و امکانات مورد نیاز برای آغاز ترم تحصیلی، مسئوالن حوزه آموزشی پیش از 
آغاز هفته آینده از کلیه حوزه هایی که ممکن است فعالیت ها را متَأثر نماید، نظیر 
محیط کالس ها، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، مراکز کامپیوتر، رستوران، خوابگاه ها 
و....؛ بازدید به عمل آورده و از آمادگی همه بخش ها برای آغاز مطلوب و به 
موقع فعالیت آموزشی اطمینان حاصل فرمایند.  در این بخشنامه همچنین آمده 
است:  مقتضی است در خصوص تأخیر احتمالی دانشجویاِن مناطق سیل زده 
برای حضور در محیط های دانشگاهی؛ همکاری الزم را معمول نمایند تا بدین 
ترتیب بخشی از آالم ناشی از سیل و خسارت ها تسکین یابد. ضمناً چنانچه 
شرایط الزم برای آغاز به موقع کالس ها میسر نیست، پیش بینی و هماهنگی 

الزم در تغییر و تعویق احتمالی برنامه ها و کالس ها را معمول فرمایید.
عدم اعزام دانشجوی بورسیه به خارج در سال ۹۸

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در سال جدید برنامه ای برای اعزام 
بورس دائم به دانشگاه های خارجی نداریم. 

مجتبی صدیقی در گفتگو با مهر گفت: در سال ۹۸برنامه ای برای اعزام 
دانشجویان به بورس دائم خارجی نداریم مگر اینکه دانشگاهی درخواست 
خاصی داش���ته باشد. وی افزود: در صورتی که دانشگاهی درخواست اعزام 
بورسیه به خارج از کشور داشته باشد و درخواست آن دارای توجیه باشد، 
موضوع بررس���ی خواهد ش���د. صدیقی اظهار داشت: اما فرصت های کوتاه 
مدت مطالعاتی که برای دانش���جویان دوره دکتری برگزار می ش���ود در سال 

۹۸ادامه خواهد یافت.
 اطالعیه آموزش و پرورش درباره 

»تاخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان«
روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پ���رورش درباره تاخی���ر در پرداخت مطالبات فرهنگیان اطالعیه ای صادر و 
تصریح کرد که متاسفانه بدلیل عدم تناسب تخصیص ابالغی با نیازهای موجود 
و شناسه دار بودن بخشی از تخصیص های ابالغی، پرداخت حق التدریس 
معلمان شاغل و بخشی از حق الزحمه امتحانات تا امروز میسر نشده اما رایزنی 

و تالش برای استفاده از منابع قابل دسترس کماکان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده است: مبلغ دریافتی از خزانه بابت 
مواردی مانند بخشی از حقوق کارکنان خرید خدمت، بخشی از فوق العاده 
اشتغال مدارس خارج از کشور، بسته حمایتی کارکنان، سرانه مدارس مناطق 

محروم و سرانه غذایی مدارس شبانه روزی به مصرف رسیده است.
متاسفانه به دلیل عدم تناسب تخصیص ابالغی با نیازهای موجود و شناسه 
دار بودن بخش���ی از تخصیص های ابالغی، پرداخت حق التدریس معلمان 
شاغل و بخشی از حق الزحمه امتحانات تا امروز میسر نشده است اما رایزنی 

و تالش برای استفاده از منابع قابل دسترس کماکان ادامه دارد.
اعالم نتایج اولیه آزمون دکتری تا آخر فروردین

کارنامه اولیه داوطلبان آزمون دکتری هفته آخر فرودین ماه ۹۸منتش���ر 
خواهد شد و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بر اساس برنامه زمانی پیش بینی 
شده در نیمه اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸می توانند نسبت به انتخاب رشته 

خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، سازمان سنجش آموزش کشور همچنین اعالم کرده است 
که کارنامه اولیه داوطلبان آزمون دکتری هفته آخر فرودین ماه ۹۸منتشر خواهد 
شد و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده در 
نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام 
کنند و با توجه به کد رشته محل های انتخابی و حد نصاب نمره سنجش عمومی 
که با هماهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو تعیین 
می شود، با توجه به سهمیه، داوطلب به منظور شرکت در مراحل مصاحبه و سایر 
مراحل گزینش که در دانشگاه صورت می گیرد مانند سوابق آموزشی، پژوهشی و 
فناوری حاضر خواهد شد. در نهایت پس از اعالم نتیجه مراحل گزینش از سوی 
دانشگاه ها به سازمان سنجش، نمره کل نهایی هر داوطلب محاسبه و فهرست 

پذیرفته شدگان نهایی داوطلب استخراج و اعالم خواهد شد.

 برگزاری مشترک آزمون ورودی مدارس سمپاد 
و نمونه دولتی پایه دهم

رئیس مرکز ملی پرورش اس���تعدادهای درخشان و 
دانش پژوهان جوان با بیان اینکه تا چند روز آینده بخشنامه 
آزمون ه���ای ورودی مدارس با امضا وزیر آموزش وپرورش 
ابالغ خواهد ش���د، گفت: آزمون ورودی مدارس سمپاد و 
نمونه دولتی پایه دهم به صورت مشترک برگزار خواهد شد 
و سنجش پایه هفتم در تیرماه سال ۹۸خواهد بود که این 

آزمون تنها در حوزه هوش و استعداد است.
به گزارش ایسنا، فاطمه مهاجرانی اضافه کرد: برای سال 
۹۸به دنبال گسترش المپیادها هستیم و رشته های دیگری به 
المپیادها اضافه  شده است که در حوزه علوم انسانی بیشتر مورد 
توجه قرار گرفته است و می توان به المپیاد حقوق، اقتصاد، 
مدیریت، علوم و معارف قرآنی ویژه کشورهای اسالمی و 
علوم زمین اشاره کرد. وی با بیان اینکه در حوزه علوم انسانی 

هم اکنون فقط المپیاد ادبیات برگزار می شود، گفت: در حال 
حاضر به شدت فرایند جهانی کردن المپیادهای ادبی دنبال 
می شود و امیدواریم تابستان امسال اولین المپیاد جهانی را 
برگزار می کنیم.   همچنین به گزارش مهر، دستورالعمل آزمون 
ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی 
سال تحصیلی ۱۳۹۸به ادارات  کل آموزش و پرورش استان ها 
ابالغ شد. زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی پایه 
دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی از تاریخ 
۱۹فروردین ماه از طریق سامانه azmoon.medu.irآغاز 
می شود و 2۶فروردین ماه امسال پایان می یاید. آزمون ورودی 
پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی سال 
تحصیلی ۱۳۹۸در ساعت ۹صبح روز جمعه ۳۱خرداد ماه 

۹۸برگزار می شود.  

تعیین الگوی شهریه مدارس 
غیردولتی به صورت منطقه ای

رئیس مدارس و مراکز غیردولتی گفت: در الگوی شهریه امسال با توجه به  
وضعیت درآمدی مردم هر منطقه و هزینه های تمام شده برای هر دانش آموز 

در مدارس به صورت جداگانه الگوی شهریه تعیین می شود.
مجتبی زینی وند رئیس مدارس و مراکز غیردولتی در گفتگو با مهر درباره 
تعیین شهریه سال ۹۸برای مدارس غیردولتی گفت: ما الگوی شهریه را اسفندماه 
اعالم کردیم و الگوی اعالم ش���ده در قالب س���امانه ای که در آن تمامی استان ها 
باید اطالعات مربوط به این حوزه را وارد کنند، طراحی و اعالم شد. ابتدا ۷استان 
اطالعات خود را وارد سامانه کردند و تا پایان سال استان های باقیمانده نیز این 

کار را انجام دادند و تا پایان فروردین ماه اطالعات ما تکمیل است. 
باید استان ها هم اطالعات وارد شده توسط مؤسسان را پایش کنند و صحت 
و سقم آن را بررسی کنند. وی ادامه داد: ما طبق ماده ۱۶قانون مدارس غیردولتی 
یک کارگروه شهریه در مناطق کشور تشکیل دادیم و امسال الگوی شهریه منطقه ای 
تعیین می شود. در واقع بنا به اقتضائات منطقه و توانایی مردم در هر منطقه و 
همچنین هزینه های تمام شده برای مدارس یک الگوی تعیین شهریه داریم و 
میزان شهریه اعالم می شود. زینی وند بیان کرد: در تهران نیز کارگروه ها در هر 
منطقه شهر تهران جداگانه تعیین می شود و متناسب با وضعیت اقتصادی هر منطقه 
شهریه تعیین می شود. یکی از سرفصل های مهم ما در این الگو میزان توانمندی 
اولیا در پرداخت شهریه در هر منطقه است.  اما از سوی دیگر نمی توانیم هزینه 
تمام شده را در نظر نگیریم و در این صورت مدرسه متضرر می شود و ممکن 

است حتی موسسان در مدرسه را ببندند.  

وزیر بهداشت: دغدغه رهبر انقالب 
رشد منطقی جمعیت است

وزیر بهداش���ت ضمن اش���اره به جلسه بررسی اقدامات مربوط به 
استان های سیل زده در حضور رهبر معظم انقالب، از پیگیری ویژه رهبر 
انقالب از وزیر بهداش���ت درباره رش���د جمعیت کشور در پایان جلسه 

مذکور، خبر داد.
به گزارش ایس���نا، دکتر س���عید نمکی گفت: پس از چند روز سفر 
مداوم و مس���تمر به اس���تان های سیل زده  کشور، به تهران بازگشتیم و به 
همراه تنی چند از مدیران اجرایی از هیات دولت و نیروهای مسلح و 

بعضی از دستگاه های دیگر خدمت رهبر انقالب اسالمی رسیدیم.
وی با اعالم این مطلب اظهار داش���ت: در ابتدای این جلسه، دکتر 
جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهوری از مس���ائل مناطق س���یل 
زده کش���ور گزارش���ی ارائه کردند. همچنین دکتر رحمانی فضلی وزیر 
کشور نیز از ستاد بحران و عملکرد این ستاد در مناطق سیل زده  کشور 

گزارش دادند.
وی با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت سدهای کشور و اقدامات 
مرتبط با سدها و سرریز آب سدها و رهاسازی اش به زمین های پشت 
سدها توسط وزیر نیرو در این جلسه، گفت: رئیس کل ستاد نیروهای 
مس���لح نیز از حرکت نیروهای مسلح به خصوص در استان گلستان و 
شهرس���تان های آق قال و گمیش���ان گزارشی را ارائه کردند و نهایتاً رهبر 
انقالب اس���المی پس از شنیدن با حوصله  گزارش های دوستان، بیاناتی 

را ارائه فرمودند.
وزیر بهداش���ت تاکید کرد: از کلیدی ترین نکات بیانات مقام معظم 
رهبری، دلسوزی و توصیه همگان به رسیدگی عاجل به معیشت و حل 
مش���کالت ناشی از سیالب ها برای مردم بود. در بخش دیگر، ایشان از 
اینکه این همدلی و همراهی در نیروهای اجرایی کشور فراهم شده، اظهار 
رضایت و قدردانی کردند و نهایتاً از دولت و همه  مس���ئولین خواستند 
که با جدیت به آینده گری و حل مشکالت ناشی از تخریب های سیل 

با نگاه پیشگیرانه بپردازند.
به گزارش وبدا، وزیر بهداش���ت با بیان اینکه ایش���ان بعد از ختم 
جلس���ه مهربانانه بنده را صدا کردند و آن دغدغه  همیشگی ش���ان را که 
درباره پیرشدن جمعیت کشور و نقشی که وزارت بهداشت می تواند در 
بحث رشد درست و منطقی جمعیت داشته باشد، متذکر شدند، افزود: 
بنده نیز خدمت ش���ان عرض کردم که از بدو ورود به وزارت بهداشت 
به عنوان یکی از دغدغه های ملی بنده به این امر پرداختم و پروژه ای را 
آماده کردیم که ان شااهلل تقدیم ایشان کنیم که با اجرایی شدن آن بتوانیم 

از منفی شدن رشد جمعیت در آینده جلوگیری کنیم.

هشدار وزارت بهداشت:  از مصرف 
قارچ های خودرو خودداری کنید

سرپرس���ت مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
درخصوص مسمومیت های ناشی از مصرف قارچ های خود رو در طبیعت 
هش���دار داد و به هموطنان به ویژه مس���افران  توصیه کرد که از مصرف 

قارچ های خودرو و یا فله ای خودداری کنند.
به گزارش ایس����نا، دکتر کیانوش جهانپور بااشاره به خطرات ناشی 
از مص����رف قارچ ه����ای خود رو اظهار کرد: با توجه به اوضاع جوی و 
بارندگی های اخیر در فصل بهار رویش قارچ خودرو طبیعتا افزایش یافته 
و برخی از افراد ممکن است از این قارچ ها استفاده یا افرادی برای تأمین 

معاش به چیدن قارچ های خودرو و فروش آن ها اقدام کنند .
وی با تأکید بر اینکه تش����خیص قارچ س����می از قارچ خوراکی بر 
اساس ظاهر برای اغلب افراد دشوار بلکه ناممکن است، گفت: در واقع 
معیار تش����خیص دقیقی بر اساس ظاهر وجود ندارد و متأسفانه بخشی 
از قارچ هایی که در طبیعت بوده و افراد اس����تفاده می کنند سمی است 
و هر س����اله صدها نفر مس����موم و متاسفانه تعدادی از هموطنانمان در 
اث����ر مص����رف این قارچ ها فوت می نمایند، تعدادی کاندید پیوند کبد 
می شوند و ده ها نفر نیز دچار عوارض تاخیری ناشی از مصرف این 

قارچ ها می شوند.
 وی با بیان اینکه مس����مومیت های ناش����ی از مصرف قارچ بر اثر 
مصرف قارچ های غیرخوراکی و خودرو بوده، گفت: با توجه به اینکه 
تشخیص این قارچ ها سخت است، اکیدا توصیه می شود از قارچ های 
خودرو و فله ای اس����تفاده نش����ود و مردم از قارچ های دارای بسته بندی 

مشخص و مجوز بهداشتی استفاده کنند.
براساس گزارش وبدا، وی در خصوص عالئم مسمومیت گوارشی 
ناش����ی از مصرف قارچ های سمی گفت: تهوع، استفراغ، سرگیجه، دل 
درد، کاهش هوشیاری، ضعف عضالنی، تشنج و زردی و ... از عالیم 

این نوع مسمومیت است.  

قائم مقام معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش���کی علت تقلب 
علمی را رشد بی رویه دوره های 
تحصیالت تکمیلی دانست و با 
اش���اره به اینک���ه در مواردی با 
فشار نمایندگان مجلس و بدون 
زیرساخت انسانی، دانشگاه ایجاد 
کرده ای���م، تصریح کرد: حضور 
اعضای هیات علمی در مجامع 
بین المللی از سال گذشته تقریبًا 
منتفی شده و دولت باید برای آن 

سوبسید بدهد.
ش���اهین آخون���دزاده در 
گفت وگو با ایسنا، ذیل موضوع 
»تقلب علمی« و تدابیر اندیشیده 
ش���ده برای جلوگیری از آن در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش���کی، ابتدا به اظهار نظری 
پیرامون علت این موضوع پرداخت 
و اظهار کرد: دوره های تحصیالت 
تکمیلی را رشد بی رویه دادیم و 
به دنبال آن کیفیت دانش���گاه ها 
را پایین آوردیم؛ مواردی هست 
که دانشجوی تحصیالت تکمیلی 
استاد ندارد، زیرساخت های الزم 
را ندارد و در نتیجه دانشجو هم 
بی کیفیت است. در چنین مدلی 
درص���د خطا در پایان نامه ها باال 

می رود.
وی تأکید کرد: اگر اس���تاد 
با کیفیت باش���د، به هیچ عنوان 
ام���کان وجود خطای علمی در 
پایان نامه وج���ود ندارد چرا که 
چنین استادی با یک نگاه، متوجه 
کپی کاری می شود. متأسفانه برخی 

استادان در مؤسساتی مشغول به 
کار هس���تند که بی جهت ایجاد 
ش���ده اند و آن ها هم بالطبع کار 
خودش���ان را به درستی انجام 
نمی دهند و بر همین اساس با خطا 
 یا کپی کاری در پایان نامه ها مواجه 

هستیم.
آخون���دزاده تصریح کرد: 
کارشناسی  مقطع  دانش���جوی 
ارشد یا دکتری دانشجوی تمام 
وقت است، در حالی که ما شأن 
تحصیالت تکمیل���ی را پایین 
آوردیم. در چنین شرایطی شاهد 
هس���تیم که فرد ۱۶کار مختلف 
انج���ام می دهد و کار هفدهمی 
 تحصی���ل در مقط���ع دکتری 

است.
وی با اشاره به اینکه میزان 
خطا در دانش���گاه های خوب ما 
کم اس���ت، ادامه داد: ۱۴۰هزار 
دانشجوی دکتری داریم در حالی 
که این تعداد اس���تاد با کیفیت 
نداریم. این مدل درست نیست و 
در محیط بی کیفیت، درصد خطا 

باال می رود.
وی با بیان اینکه جلوگیری از 
رشد بی مورد تحصیالت تکمیلی 
در وزارت بهداشت کلید خورده 
اس���ت، توضیح داد: در معاونت 
تحقیق���ات و فن���اوری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در عرض ۱/۵سال، ۷۰۰دانشجوی 
دوره دکتری تخصصی پژوهشی 
)Ph.D. by Research( گرفته 
ش���ده بود که ما این رقم را به 
۳۰نفر در سال رساندیم، تا فقط  

اس���تادان و دانشجویان برجسته 
وارد سیستم شوند.

قائم مقام معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش���کی با تأکید بر 
آنکه در کنار این نوع پیشگیری ها 
آموزش هم الزم اس���ت، افزود: 
درصد کمی از دانش���جویان و 
اس���اتید نمی دانند تقلب علمی 
در دنیا خطای بزرگی اس���ت و 
 بای���د در این خصوص آموزش 

ببینند.
وی تصریح کرد: زمانی که 
عقالنیت را ب���ه آموزش عالی 
بیاوری���م، کمتر ش���اهد خطای 
علمی هستیم. بعضی دانشگاه ها 
با فش���ار نمایندگان مجلس و به 
بهانه رأی آوردن آن ها در منطقه 
خودشان، ایجاد شده در حالی که 
 زیرساخت نیروی انسانی نداشته 

است.
 مس���لم است که خروجی 
چنین دانش���گاهی ضعیف است 

و خطا دارد.
وی با اشاره به ضعیف شدن 
محققان  بین المللی  فعالیت های 
علوم پزش���کی از سال گذشته 
تاکنون، تش���ریح کرد: ارتباطات 
بین المللی به واسطه اعضای هیات 
مدیره یا امض���ای تفاهم نامه به 

دست نمی آید.
 وقتی رئیس دانش���گاه با 
رئیس دانش���گاه دیگر یا وزیر 
ب���ا وزیر دیدار می کند، آنچه رد 
و بدل می شود معموالً عملیاتی 

نمی شود. 

وزارت بهداشت : علت تقلب علمی ، رشد بی رویه دوره های 
تحصیالت تکمیلی است

بزرگداشت سلطان محمد تبریزی در جشنواره ملی نگارگری

  اهدای جایزه ملی کتاب مالزی به کتاب 
»میراث تمدنی و فرهنگی ایران و جهان ماالیی«

دوس����االنه نگارگری تبریز 
اردیبهشت ماه برگزار می شود.

جش����نواره ملی نگارگری 
)دوس����االنه تبریز( با محوریت 
بزرگداشت سلطان محمد تبریزی 
برگزار می شود. انجمن نگارگران 
آذربایجان شرقی با همکاری اداره 
کل فرهنگ و ارش����اد اسالمی 
آذربایجان شرقی و دانشگاه هنر 
اس����المی تبریز جهت نکوداشت 
و معرفی هرچه بیشتر این استاد 
بی بدی����ل و پیروان او و همچنین 
بسترس����ازی هرچه بیشتر برای 
رشد و شکوفایی هنر نگارگری 
جش����نواره مل����ی نگارگری با 
محوریت بزرگداش����ت سلطان 
محمد تبریزی را اردیبهشت ماه 

۱۳۹۸ برگزار می کند.
بررس����ی نق����ش و جایگاه 
نگارگ����ری مکتب تبریز دوم در 
نگارگ����ری ایران، نقش و جایگاه 
س����لطان محمد تبریزی و پیروان 
مکت����ب او در نگارگری ایرانی، 
شناس����اندن بیش����تر آثار مکتب 
نگارگری تبریز دوم، بررسی تاثیر 
مکتب نگارگ����ری تبریز دوم بر 
دیگر مکاتب نگارگری، شناسائی 

و معرفی آثار خالقانه و ایده های 
نو در نگارگری، بسترس����ازی و 
حمایت مناس����ب جهت رشد و 
تعال����ی نگارگران و ایجاد فضای 
گفتگو و تبادل نظر بین هنرمندان 
نگارگر ، اهداف کلی هستند که 
برای این جش����نواره تبیین شده 
است. در بخشی از متن فراخوان 
ای����ن رویداد آمده اس����ت: آنچه 
ام����روزه تحت عنوان "نگارگری 
می شناسیم برآیند چندین  تبریز" 
مکتب نقاش����ی ایرانی است که 
در تبریز ش����کل گرفت، مکاتب 
نقاشی دوره های ایلخانی، جالیری، 
ترکمانی و صفوی در تبریز نمونه 
بارزی از این فرآیند به شمار می آید. 
در س����الهای اخیر تالش هایی در 
جهت شناساندن اساتید و نخبگان 
مکاتب نگارگری کشور به انجام 
رس����یده اس����ت اما در این میان 
مکت����ب تبریز دوم به عنوان یکی 
از تاثیرگذارترین مکتب نگارگری 
از عصر صفوی تا دوران معاصر 

قابل پیگیری است. 
یکی از نام آوران این مکتب 
س����لطان محمد تبریزی است که 
متاسفانه تا کنون آنچنان که در شأن 

و جایگاه چنین اس����تاد بی بدیل 
و صاحب مکتب باشد پرداخت 
نشده است. در این راستا نگارگری 
مکتب تبریز دوم تحول و حرکتی 
بر نقاشی کشورهای خاور نزدیک 
بوج����ود آورد و آن به دلیل نقش 
بزرگ و س����ازنده سلطان محمد 
بوده اس����ت و پرداختن به نقش 
و جایگاه ایشان در روند تکامل 
نگارگری ایرانی الزام و ضروری 

به نظر می رسد.
بخ����ش نمایش����گاهی این 
جشنواره در چند قسمت شامل 
نگارگ����ری، تذهیب، گل و مرغ، 
تش����عیر، مثنی س����ازی )از آثار 
نگارگری مکتب تبریز دوم( برگزار 

می شود.
در بخش پای����ان نامه های 
برتر نیز توس����ط هیئت داوران 
پن����ج پایان نامه برت����ر در مقطع 
کارشناسی ارش����د و دکتری در 
حوزه های نگارگری مکتب تبریز 
دوم، نگارگری، تذهیب و تشعیر 
انتخاب ش����ده و به برگزیدگان 
جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر 
وتندیس جش����نواره اهدا خواهد 

شد.

جایزه ملی کتاب مالزی به 
کتاب »میراث تمدنی و فرهنگی 
ایران و جهان ماالیی؛ یک گفتمان 

فرهنگی« تعلق گرفت .
به گزارش ایبنا سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب مالزی 
ب���ا معرفی کتاب »میراث تمدنی 
و فرهنگی ایران و جهان ماالیی؛ 
یک گفتم���ان فرهنگی« و ارائه 
جای���زه ملی کتاب مالزی به این 
اثر که ویرایش مشترک پژوهشگر 
ایرانی مقیم مالزی و استاد دانشگاه 
ملی سنگاپور است به کار خود 

پایان داد.
کتاب »می���راث تمدنی و 
فرهنگ���ی ایران و جهان ماالیی؛ 
ی���ک گفتمان فرهنگی« ویرایش 
مش���ترک دکتر عبدالرضا عالمی 
محق���ق ایرانی مقی���م مالزی و 
پرفس���ور فرید العطاس استاد 
دانشگاه ملی سنگاپور است که در 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
کت���اب مالزی موفق به دریافت 
جایزه ملی کتاب مالزی ش���د . 
این کتاب ب���ا حمایت رایزنی 
فرهنگی ایران در مالزی توسط 
انتش���ارات گراکبودایا اینترپرایز 
 G E R A K B U D A Y A (
ENTERPRISE( مالزی در 
آذر ماه ۱۳۹۷ منتش���ر شده بود 
که توانس���ت جایزه ملی کتاب 

مالزی را به عنون برگزیده بخش 
 فرهنگی س���یزدهمین نمایشگاه 
بی���ن المللی مال���زی به خود 

اختصاص دهد.
مراس���م جایزه ملی کتاب 
 مالزی هر سال در حاشیه نمایشگاه 
بین المللی کتاب مالزی با تالش 
بنیاد توسعه کتاب مالزی و انجمن 
کتاب ملی مالزی برگزار می شود 
و امسال سازمان علمی آموزشی 
فرهنگی ملل متحد یونس���کو و 
دبیرخان���ه کواالالمپور، پایتخت 
جهانی کتاب 2۰2۰ در برگزاری 

آن مشارکت داشتند.
برگ���زاری  در جری���ان 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب مالزی که درهفته جاری در 
کواالالمپور پایتخت مالزی برگزار 
ش���د،با حضور خالد عبدالصمد 
وزی���ر امور فدرال���ی مالزی از 
۳۸ نفر از مولفان، نویس���ندگان 
و دس���ت اندرکاران برتر کتاب 
در بخش های مختلف علمی و 

فرهنگی مالزی نیز تقدیر شد.
کت���اب می���راث تمدنی و 
فرهنگ���ی ایران و جهان ماالیی 
منتخبی از مقاالت ارائه ش���ده 
در کنفران���س بین المللی میراث 
تمدنی و فرهنگی مشترک ایران 
و جهان ماالیی زبان است که با 
تالش رایزنی فرهنگی جمهوری 

اس���المی ای���ران در مالزی و 
همکاری دانشکده علوم اجتماعی 
دانش���گاههای ماالیا ، دانشگاه 
ناتینگه���ام کواالالمپور،دپارتمان 
مطالعات ماالیی دانش���گاه ملی 
سنگاپور و موسسه آسیاوی در 
بهم���ن ماه ۱۳۹۵ در کواالالمپور 
با حضور اندیشمندانی از ایران، 
مالزی ، س���نگاپور و اندونزی 

برگزار شد.
س���ید فرید العطاس استاد 
دانشگاه ملی سنگاپور در مقدمه 
این کتاب آورده اس���ت: توسعه 
تمدن اسالمی در مناطق مختلف 
جهان از حوادث تاریخی شگفت 
انگیزی اس���ت که بس���یاری از 
اندیش���مندان را به خود مشغول 
س���اخته اس���ت. جهان پهناور 
اس���المی، همچون فرش ایرانی 
است که در آن تنوع و پیچیدگی 
طرح، متاثر از نوعی یگانگی است 
و طرحهای هندس���ی پیچیده و 
نقش های آن در هم مسیر واحدی 

را طی می کند.
تحلیل و بررس���ی آوایی و 
معنایی واژه های فارسی در زبان 
ماالیی ، نفوذ فرهنگی، موسیقیایی 
ایران در جهان ماالیی و تاثیرفرهنگ 
ایران برسنت روشنفکری اسالم 
در اندونزی از جمله ۱۳ عناوین 

مقاالت این کتاب است .

معاون میراث فرهنگی: تحریم  ها موجب کاهش گردشگری نشد
معاون گردش���گری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس���تی 
و گردش���گری با اش���اره به اثر 
نداشتن تحریم های آمریکا بر رشد 
گردش���گری ایران، گفت: میزان 
ورود گردشگر خارجی در سال 

۹۷ به ایران بی سابقه بود .
ولی تیموری در گفت و گو 
با ایرنا در خصوص تحوالت مهم 
سال ۹۷ حوزه گردشگری با اشاره 
به انتخاب تبریز از سوی سازمان 
کنفرانس اسالمی در سال 2۰۱۸ 
به عنوان شهر گردشگری، اظهار 
داشت: سال گذشته در این شهر 
برنامه های ملی و بین المللی متنوع 

گردشگری برگزار شد.
وی گفت: سازمان همکاری 
اسالمی هر س���اله یک شهر را 
 به عنوان شهر گردشگری انتخاب 
می کند. مجمع همکاری آس���یا، 
نیز شهر همدان را به عنوان شهر 
گردشگری کش���ورهای آسیایی 
انتخاب کرد ک���ه رویداد مهمی 

برای ایران بود.
معاون گردشگری، میزبانی 
ایران از اعضای س���ازمان جهانی 
گردش���گری را در آبان ۹۷، یکی 
دیگر از تح���والت این معاونت 
اعالم کرد و افزود: در این مراسم 
بیشتر بخش های خصوصی حضور 
داشتند، کارگاه آموزشی برگزار و 

توافقات خوبی انجام شد.
* ارائه سند راهبردی توسعه 
گردشگری به کمیسیون فرهنگی 

دولت
وی تدوین س���ند راهبردی 
توسعه گردش���گری کشور را با 
کمک سازمان های مربوطه از دیگر 
فعالیت ها دانس���ت و گفت: این 

سند برای تایید نهایی به کمیسیون 
فرهنگی دولت ارسال شده است. 
تهیه این س���ند از جمله وظایف 
سازمان میراث فرهنگی در برنامه 
ششم توسعه )برای اجرا از ۱۳۹۶ 

تا ۱۴۰۰( بوده است.
به گزارش ایرنا این سند با چشم 
انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ 
سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین 
بخشی و یکپارچه برای دستیابی 
به توس���عه پایدار گردشگری و 
با همکاری دستگاه های اجرایی، 
اساتید دانشگاهی و فعاالن بخش 

خصوصی تنظیم شده است.
سند پیش���نهادی بر عناصر 
موثر بر بخش گردش���گری مانند 
مدیریت گردشگری، مسائل فضای 
کس���ب و کار ای���ن حوزه مهم 
فرهنگی-اقتصادی، زیرساخت های 
گردش���گری، نیروی انسانی و 

فرهنگ سازی، مشکالت مربوط به 
اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی 

و دیگر موارد تمرکز دارد.
* هفت میلیون گردش��گر 

خارجی در سال 97
تیموری سال ۹۷ را سال بسیار 
خوبی برای بخش گردشگری کشور 
دانست و گفت: با وجود مشکالت 
و نگرانی های بخش خصوصی در 
پی خ���روج غیرقانونی آمریکا از 
برجام، در حوزه گردشگری بسیار 

خوب عمل کردیم.
»رویک���رد ما از تمرکز برای 
ورود گردشگر اروپایی به گردشگر 
کش���ورهای منطقه تغییر کرد و 
توانستیم چالش و تهدید پیش رو 
را به فرصت تبدیل کنیم«. به گفته 
تیموری کاهش ارزش پول ملی 
سبب ش���د، بسته های سفر ایران 
نسبت به دیگر کشورها رقابت پذیر 

ش���ود و حوزه گردشگری ایران 
رونق بیشتری بگیرد.

وی میزان ورودی گردشگران 
خارجی در ۱۱ ماه امسال را بیش 
از هف���ت میلیون نفر اعالم کرد و 
افزود: ورود این میزان گردش���گر 
خارجی به ایران بی سابقه است؛ 
آمار ورودی گردشگر خارجی در 
تمام سال گذشته، پنج میلیون نفر 

بوده است.
تیموری درباره گردش���گر 
داخل���ی گفت: ب���ا وجود همه 
مش���کالت اقتصادی سفرهای 
داخلی رونق خوبی داشته است و 
بر اساس برآورد ما با افزایش 2۰ 
درصدی گردشگری داخلی مواجه 
شدیم. وی اظهار داشت: مقاصد 
گردشگری در جهان موفق بوده 
اند که از ابتدا در حوزه گردشگری 

داخلی موفق بودند.

* ایجاد حساب های اقماری 
گردشگری کشور

مع���اون س���ازمان میراث 
فرهنگی ایجاد حساب های اقماری 
گردشگری کشور را از جمله های 
کارهای زیربنایی سال ۹۷ عنوان 
 ک���رد و افزود: در س���ال آینده 
می توان با اس���تقرار این سیستم 
تغییرات اقتص���ادی و اجتماعی 
گردش���گری کشور را مشخص 
ک���رد. وی از پایان اقدامات برای 
ایجاد برند گردشگری ایران خبر 
داد و گفت: تمام کارهای اجرایی 
آن انجام ش���ده و از سال آینده 
 ایران صاحب برند گردش���گری 
می شود. تیموری از تهیه و تدوین 
طرح جامع آموزش گردش���گری 
خب���ر داد و اظهار داش���ت: این 
آموزش ها نیز از سال آینده اجرایی 
می ش���ود . وی پیش از این در 
مورد برند یادشده به خبرنگار ایرنا 
گفته بود: در کشورهایی با صنعت 
گردشگری قدرتمندی از تصویر و 
لگو مشخص و ثابتی روی کاال و 
خدماتی قابل ارائه به گردشگران، 
بهره می برند تا متقاضیان با اطمینان 
از صحت و سالمت از آنها استفاده 
کنند. این تصور به گردش���گران 
اطمین���ان می دهد که این کاال و 
خدمات مورد تایید مراجع مربوط 
به حوزه توریسم در ایران است.

معاون س���ازمان گردشگری 
میراث فرهنگی از تدوین دوباره 
برنامه ملی توسعه گردشگری خبر 
داد و گفت: این برنامه یک بار در 
سال ۸۰ تهیه شده بود ولی امسال 
به روز ش���د و برنامه جدید برای 
گردشگری کشور تهیه و تدوین 

شده است. 

 افزایش ۵۰ درصدی بن خرید کتاب  برای 
دانشجویان و طالب

س���خنگوی سی و دومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران از آغاز ثبت نام دانش���جویان و طالب 
برای دریافت بن خرید کتاب در این دوره از نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: در این دوره 
از نمایشگاه کتاب تهران بن خرید کتاب دانشجویان 

و طالب ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایس���نا به نقل از س���تاد خبری سی 
و دومین نمایش���گاه بین المللی کتاب تهران، ایوب 
دهقانکار درباره آغ���از زمان ثبت نام برای دریافت 
بن خرید کتاب گفت: ثبت نام دانشجویان و طالب 
برای دریافت بن خرید کتاب از روز سه ش���نبه )2۰ 
فروردین ماه( آغاز خواهد شد و تا پایان روز شنبه 
)2۴ فروردی���ن ماه( به مدت پنج روز ادامه خواهد 

داشت.
دهقان���کار از افزایش ۵۰ درصدی یارانه خرید 
کتاب در این دوره از نمایش���گاه کتاب تهران خبر 
داد و اظهار کرد: با تالش ها و پی گیری های صورت 
گرفته از س���وی معاونت امور فرهنگی، مساعدت 
وزیر محترم و پیگیری های معاونت توسعه مدیریت 

و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یارانه خرید 
کتاب ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

س���خنگوی سی و دومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران ادامه داد: بن خرید کتاب برای دانشجویان 
و طالب مبلغ ۱۵۰ هزار تومان است که از این مقدار 
سهم مشارکت دانشجویان و طالب ۹۰ هزار تومان 
است و ۶۰ هزار تومان را نیز معاونت امور فرهنگی 

تأمین خواهد کرد.
او با تاکید بر نقش دولت دوازدهم در حمایت 
از کتاب و کتابخوانی بیان کرد: افزایش ۵۰ درصدی 
یارانه خرید کتاب به دلیل ش���رایط حاکم بر اقتصاد 
نشر و حمایت از توسعه فرهنگ مکتوب و کتاب و 

کتابخوانی در کشور صورت گرفته است.
دانشجویان و طالب می توانند برای چگونگی 
 TIBF.IRاز ش���رایط و نحوه ثبت نام به س���ایت

مراجعه کنند.
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 
تاریخ ۴ تا ۱۴ اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی 

)ره( برگزار خواهد شد.

آموزشی
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بقيه از صفحه 2
حضرت آیت اهلل خامنه ای جلوگيری از واردات 
بی رویه را از الزامات رونق توليد و اقتصاد مقاومتی 
برش����مردند و افزودند: البته مسئوالن مدام در زمينه 
اقتصاد مقاومتی حرف می زنند اما کاالهای خارجی 
در ب����ازار همچنان ب����ه وفور وجود دارد و موجب 

تضعيف توليد داخل می شود.
ایشان تمرکز همه قوا و دستگاه های ذی ربط بر 
رونق بخشيدن به توليد را خواستار شدند و گفتند: 

امسال توليد داخلی باید رونق بگيرد.
بخش آخر سخنان رهبر انقالب اسالمی در جمع 
زائران و مج����اوران رضوی به بيان نکاتی خطاب 
به مردم به ویژه جوانان اختصاص داشت.ایش����ان با 
ابراز خرس����ندی از تجاوب و پاسخ مثبت نخبگان، 
جوانان، دانشجویان، روحانيان و طالب به مفاد بيانيه 
گام دوم )که اواخر بهمن ماه صادر کردند( افزودند: 
این مسئله نشان می دهد در کشور به خصوص در 
مي����ان جوانان آمادگی برای تالش در زمينه تحقق 
این بيانيه وجود دارد و مسئوالن باید از این ظرفيت 

استفاده کنند.
رهبر انقالب اسالمی تأکيد کردند: در گام دوم 
انقالب، جوانان باید ش����انه خ����ود را زیر کارهای 
ب����زرگ و کوچک قرار دهن����د، همچنانکه در گام 
اول نيز با هدایت های امام، جوانان، کش����ور را به 

پيش می بردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
جوانان کشور روزی هزینه مبارزه با رژیم طاغوت 
را پرداخت کردند تا انقالب به پيروزی برس����د و 
نظام طاغوتی ویران شود، در دوران دفاع مقدس نيز 
خانواده ها و جوانان هزینه دفاع از کش����ور را قبول 

 کردند تا نس����ل امروز از دس����تاورد آن یعنی امنيت 
بهره مند شود، و امروز نوبت جوانان عزیز ميهن است 
که هزینه ایس����تادگی در مقابل دشمن را بپردازند تا 
نسل های آینده از نتایج و دستاوردهای درخشان این 
ایس����تادگی استفاده کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
روح و جوهره بيانيه گام دوم را از یک سو شناخت 
داشته ها و استفاده از مزیت ها و ظرفيتهای فراوان 
کش����ور و از سوی دیگر شناخت و مقابله جدی با 
آفتها، فس����ادها و راههای رخنه دشمن خواندند و 
افزودند: جوانان در پرتو این دو شناخت باید برای 

حل مشکالت سينه سپر کنند. 
ایشان با اشاره به جمع بندی غربی ها درباره 
ناممکن بودن مبارزه با اراده ملی مردم ایران افزودند: 
این ش����ناخت، دش����منان را بر تضعيف اراده ملت 
متمرک����ز کرده به گونه ای ک����ه ميلياردها پول خرج 
می کنند تا با ایجاد رخنه در اعتقادات سياس����ی و 
دینی جوانان ایران، اراده و انگيزه حرکت و تالش 

در آنها ضعيف شود.
رهبر انقالب افزودند: دش����منان ایران و ملت 
ایران می خواهند از ش����کل گيری اراده ملت برای 
پيش����رفت ایرانی- اسالمی و ایجاد جامعه و تمدن 
اسالمی جلوگيری کنند اما به فضل الهی قادر نخواهند 
بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای »القای ضرورت کنار 
گذاش����تن دین برای رسيدن به پيشرفت« را توطئه 
دیگر مستکبران برشمردند و افزودند: با وجود این 
تالش����ها، امروز بهترین و پيشرفته ترین صنایع ایران 
همچون موشکی، هسته ای و فناوری های زیستی، 
غالباً به برکت تالشها جوانان مؤمن و متدین شکل 
گرفته اس����ت.حضرت آیت اهلل خامنه ای با توصيه 
مؤکد به جوانان برای وحدت و پرهيز از پرداختن 

به مسائل حاشيه ای و اختالف انگيز و نيز مرزبندی 
پررنگ با دشمن در عين پرهيز از مرزبندی در ميان 
نيروهای داخلی افزودند: جوانان عزیز همانگونه که 
امام می گفت هرچه فریاد دارند بر سر امریکا بکشند 
و در ميدان علم و فکر و معرفت و سياست و کار، 

تالش خود را مضاعف کنند.
رهبر انقالب اس����المی با فراخوان سه قوه برای 
کمک به جوانان در روند پيشرفت کشور تأکيد کردند: 
به فضل الهی فردای ایران عزیز بسيار بسيار بهتر از 

امروز خواهد بود.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمين رئيسی 
توليت آس����تان قدس رضوی با بيان گزارش����ی، از 
»تش����رف بيش از یک ميليون زائر اولی«، »افزایش 
دو برابری نذورات و افزایش چشمگير موقوفات«، 
»اس����تفاده از ظرفيتهای تخصصی جوانان مؤمن و 
انقالبی«، »اصالت دادن به فعاليتهای مورد نياز مردم 
به ویژه در بخش سالمت و درمان و پرهيز از رویکرد 
تجارِی صرف در طرحهای اقتصادی«، »رسيدگی به 
محرومان با تأکيد بر توانمندسازی آنان« و »استفاده 
از فضاهای متعلق به آس����تان برای تأس����يس مراکز 
فرهنگی و تربيتی مختص جوانان« به عنوان مهمترین 
رویکردها و فعاليتهای آستان قدس در طول سه سال 

گذشته یاد کرد.
توليت آس����تان قدس رضوی گفت: یکی از 
مهمترین وظایف همه دستگاهها، طراحی سازوکارهایی 
برای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نظام 
است، بر این اساس از امروز »سامانه شفافيت رضوی« 
آغاز به کار خواهد کرد تا اطالعات همه شرکتهای 
اقتصادی آستان قدس به صورت شفاف در معرض 

دید و قضاوت مردم قرار بگيرد.

بقيه از صفحه 2
س���پس وزیر کشور گزارشی از امدادرسانی به مردم در مناطق سيل زده بيان 
کرد و افزود: تدوین طرح جامع کاهش خطرپذیری سيالب برای همه استانها، 
الیروبی سطوح و رودخانه ها، رفع تصرفات و آزادسازی حریم رودخانه ها، 
بيمه واحدهای مسکونی و ارتقاء تجهيزات و دانش  هواشناسی جزو مواردی 

است که باید برای آینده در دستور کار قرار بگيرد.
همچنين وزیر نيرو با اشاره به تأثير مثبت بارشها بر آبگيری سدها و 
تاالب های کش���ور، از صدمات وارد شده به شبکه انتقال آب و برق کشور 
نيز گزارش داد و گفت: با توجه به سرازیر شدن آبها  از سمت لرستان و 
ایالم به س���مت خوزس���تان و سدهای این استان، تدابير الزم برای مقابله با 

بحران اندیشيده شده است.
پیام رهبر معظم انقالب در پی سیل  ویرانگر گلستان و مازندران

در پی حادثه سيل ویرانگر در استانهای گلستان و مازندران، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در پيامی با ابراز تأسف عميق از خسارات وارده، بر کمکهای 
مردمی و ورود دستگاههای عمومی به امداد مردم آسيب دیده تأکيد کردند.

متن پيام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی

حادثه ی سيل ویرانگر در استانهای گلستان و مازندران که خسارتهای 
سنگين به خانه ها و مزارع وارد ساخته و لطمه ی سختی به شهرها و روستاها 
بویژه آق قال وارد س���اخته اس���ت موجب تأسف و تأثر عميق اینجانب شد. 
کمک های مردمی و ورود دس���تگاههای عمومی به عرصه ی امداد و جبران 
خس���ارتها وظيفه ی مهمی است که می تواند گوشه ای از آالم آن مردم عزیز 

را برطرف کند.
مردم عزیز خوزس���تان نيز همچنان درگير بسياری از مشکالت ناشی 
از س���يل چندی پيش می باش���ند. همه وظيفه داریم به کمک سيل زدگان در 
همه ی استانهای کشور بشتابيم. خداوند متعال به مردم عزیز ما بویژه کسانی 
که در معرض این امتحانات دش���وار قرار دارند صبر دهد و با لطف خود 

سختی ها را جبران فرماید.
سیدعلی خامنه ای ۳فروردین ۱۳۹۸
دستور فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای 

گسیل امکانات بیشترامدادی به مناطق سیل زده
در پی حادثه سيل ویرانگر در استانهای گلستان و مازندران و نياز مبرم 

سيل زدگان به کمکهای نيروهای مسلح، حضرت آیت اهلل خامنه ای به رئيس 
س���تاد کل نيروهای مسلح دستور دادند امکانات بيشتری برای امداد به این 

مناطق گسيل شود.
متن دستور فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسمه تعالی
سردار سرلشکر باقری

رئيس محترم ستاد کل نيروهای مسلح
برابر اطالع، سيل زدگان دو استان شمالی نياز مبرمی به کمک و امکانات 
نيروهای مس���لح دارند. دستور فرمایيد عالوه بر آنچه تاکنون در آن مناطق 
بکار گرفته شده است امکانات بيشتر برای امداد به آن مناطق گسيل نمایند. 

گزارش اقدام را بفرستيد.
سيد علی خامنه ای/ ۳ فروردین ۱۳۹۸

در پيامی به امام جمعه ش���يراز رهبر معظم انقالب حادثه ویرانگر سيل 
شيراز را تسليت گفتند.

در پی حادثه ویرانگر سيل شيراز، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در پيامی به امام  جمعه ی شيراز، ضمن تسليت به مردم داغدار، 

سرعت و جدیت در امر امدادرسانی به حادثه دیدگان را خواستار شدند.
متن پيام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
جن���اب حجت االس���الم آق���ای دژکام امام جمعه ی محترم ش���يراز 

دامت توفيقاته
با سالم و تحيت،

حادثه ی تأثرانگيز س���يل ویرانگر در شيراز که به درگذشت تعدادی از 
مردم عزیز و داغدار شدن خانواده ها در ایام عيد و نيز به مجروحيت جمعی 
دیگر و ویرانی و خس���ارت در ش���هر انجاميد، مایه ی اندوه اینجانب است. 
مقتضی است جنابعالی ضمن ابالغ سالم و تسليت اینجانب به خانواده های 
مصيبت دیده و نيز به مجروحان این حادثه، در تالش برای غمگس���اری و 
جبران مصيبت ها و خسارت و کمک به مردم، با مسئولين دولتی همکاری 

و همگان را توصيه به سرعت و جدیت در انجام  وظيفه نمائيد.
والسالم عليکم و رحمة اهلل

سيّدعلی خامنه ای
۶ فروردین ماه ۱۳۹۸

رهبر معظم انقالب : فرداي ايران عزيز بسيار بهتر از امروز است

برگزاری جلسه ويژه بررسی وضع مناطق سيلزده در حضور رهبر معظم انقالب

محمد جواد ظریف از ضعف و بی عملی اروپا در 
مقابل تروریسم اقتصادی ترامپ انتقاد کرد .

به گزارش ایسنا،  وزیر امور خارجه کشورمان 
در صفحه تویيتر خود در این ارتباط نوشت : "" یک 
سال پس از اقدام غيرقانونی آمریکا در خروج از برجام، 
اروپا نمی تواند خواست و اراده سياسی خود را در 
مقابله با تروریسم اقتصادی ترامپ حتی با ایجاد کانال 
واحد بانکی برای کمک بشردوستانه به کرسی بنشاند. 
در عوض، سه کشور اروپایی با فشار بر سازمان ملل 
متحد عليه توانمندی های دفاعی ما مشغول دلجویی از 

دونالد ترامپ هستند."
در حاشيه  دیدار جمعی از مسئوالن نظام و 
سفرای کشورهای اسالمی با حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در خجسته سالروز عيد بزرگ بعثت پيامبر اعظم 
صلوات اهلل عليه وآله  هم وزیر امور  خارجه  در گفتگوی 
 ،KHAMENEI.IR کوتاهی با پایگاه اطالع رسانی
به سئوالی درباره بيانات نوروزی رهبر معظم انقالب  

پيرامون رفتار اروپایی ها در قبال برجام پاسخ گفت.
متن این گفتگو به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور 
خارجه؛ سال نو و سالروز بعثت پيامبر گرامی اسالم 
را خدمت شما تبریک عرض می کنم. همان طور که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی نوروزی شان در 
حرم مطهر رضوی فرمودند در قضيه برجام، وظيفه ی 
اروپایی ها این بود که در مقابل آمریکا می ایستادند اّما با 
بهانه های مختلف نَایستادند و عالوه بر این، و عليرغم 
اینکه خودشان هم مدام به ما تأکيد کردند و می کنند 
که »نبادا از برجام خارج بشوید«، عمالً از برجام خارج 
شده اند؛ یعنی حتّی تحریم های جدیدی را عليه ایران 
به وجود آورده اند. به گفته ی رهبر انقالب اسالمی، 
اروپایی ها در این قضيه هم مثل گذشته، به ما خيانت 
کردند و نمی توان از اینها توقّع داشت و به آن ها اعتماد 
کرد. لطفاً نظرتان را درباره رفتار دولت های اروپایی و 
برنامه  دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی در قبال آن 

تشریح فرمائيد.
بسم اهلل الرحمن الرحيم. بنده هم سال نو را تبریک 
عرض می کنم، هم مبعث پيامبر اکرم صلوات اهلل عليه 

را.
اروپایی ها از ابتدا به برجام به عنوان یک دستاورد 
نگاه می کردند اما شاید آنها آمادگی نداشته باشند 
و قطعاً توان کافی نداشتند برای اینکه در مقابل 
تحریم های آمریکا ایستادگی بکنند؛ تالش هایی کردند 
اما همان طوری که رهبر معظم انقالب فرمودند، این 
تالش ها کافی نبود و حتی در بعضی موارد می شود 
گفت که این تالش ها نشاندهنده   عدم آمادگی اروپایی ها 
برای هزینه کردن در یک حوزه ای که خودشان ادعا 
می کنند اهميت استراتژیک برای آنها دارد، بود. لذا این 
واقعيت را رهبر انقالب از ابتدای خروج آمریکا از 

برجام مطرح کردند.
ما هم با توجه به اینکه ضرورت داشت اروپایی ها 
را ناگزیر کنيم بر اینکه به تعهداتشان عمل بکنند، در 
بُعد دیپلماتيک، کار با اروپا را ادامه دادیم، کماکان هم 
ادامه می دهيم؛ اما هيچگاه اميد به اروپا نبستيم. برای 
همين هم هست که در سال های گذشته حتی در 
ابتدای برجام، بيشترین رفت وآمدهای ما -رفت وآمدهای 
آقای رئيس جمهوری، رفت وآمدهای بنده- با کشورهای 
همسایه بوده، با کشورهایی بوده که شرکای قدیمی ما 
هستند مثل روسيه، مثل چين، مثل ترکيه، مثل عراق و 
توجه ما برای آینده   روابط خارجی به این سمت بوده 
است. از ابتدای کار دولت یازدهم و به ویژه پس از 
خروج آمریکا از برجام، توجه ما روی کشورهایی که 
نزدیک ما هستند، در کنار ما بوده اند -    نمی خواهم از 
کلمه   »دوست« استفاده کنم- کشورهایی که در شرایط 

دشواری با ما همکاری کرده اند، متمرکز بوده است.
اروپایی ها را هم  همچنان برای اجرای تعهداتشان 
تحت فشار قرار می دهيم. یعنی اروپا باید بداند که 
نمی تواند فقط با چند اظهارنظر   یا چند طرح اجرانشده 
از زیر بار مسئوليت هایش شانه خالی کند، لذا وظيفه   ما 
به عنوان دستگاه دیپلماسی این است که کار اروپایی ها 

را پيگيری کنيم، به آنها تذکر بدهيم، فشار بياوریم که 
شما موظفيد تعهداتتان را انجام بدهيد؛ اما هيچگاه به 

آنها چشم اميد نباید داشته باشيم.
اصوالً چشم اميد نباید به خارج داشته باشيم. این 
انقالب و این کشور بر پایه  اميد به مردم -البته بعد از 
اميد به خدا و توسل به ائمه  معصومين- و اتکای به 
مردم گردانده شده است. اگر اميد به مردم و اتکای به 
مردم نبود، هيچگاه جنگ تحميلی -که همه  دنيا در آن 
پشت سر رژیم متجاوز صدام قرار داشتند- با آبرومندی 
و با پيروزی پایان پيدا نمی کرد؛ اینها همه اش به خاطر این 
است که از ابتدای انقالب، اميد را بر مردم گذاشتيم و از 
اميدوار بودن به خارجی ها امتناع کردیم و رمز موفقيت 

جمهوری اسالمی تاکنون هم همين بوده است.
وزیر امور خارجه همچنين  تاکيد بر مقاومت ملت 
ایران در برابر فشارها و تهدیدات آمریکا عليه کشورمان، 
گفت: ترامپ هم خواهد آموخت ایرانيان هرگز تسليم 

فشار نمی شوند.
ظریف در صفحه شخصی خود در تویيتر نوشت: 
" آقای ترامپ به هر چيزی متوسل می شود تا شکست 
سياست هایش در مقابل ایران را موفقيت جلوه دهد. تنها 
چيزی که ثابت شده این است که وی از این که فکر 
می کند به مردم عادی ایران سختی و مشقت تحميل کرده 
سرخوش است. او هم مثل پيشينيانش خواهد آموخت 

که ایرانيان هرگز بر اثر فشارها تسليم نمی شوند."
وزیر امور خارجه با انتشار بيانيه ای به اظهارات 
مداخله جویانه و عوامفریبانه وزیر امور خارجه آمریکا 
هم در سوء استفاده از سيل اخير در ایران پاسخ داد.

 متن این بيانيه که در صفحه تویيتر شخصی   
ظریف به زبان انگليسی منتشر شده  ، به این شرح 
است: "آقای پمپئو و دیگر مقامات آمریکا که با تروریسم 
اقتصادی خود آحاد مردم ایران را هدف قرار داده و 
حتی تالش می کنند مانع واریز شدن کمک های مالی 
هموطنان ما در خارج از کشور به حساب های هالل 
احمر ایران برای کمک به سيلزدگان شوند، بهتر است 
به جای سوءاستفاده غيرمعمول و سياست زده از درد 
و رنج انسان ها در حوادث طبيعی، به وضع مصيبت 
زدگان داخل آمریکا که ماه هاست از حوادث طبيعی در 

آمریکا در رنج و عذاب اند، رسيدگی کنند.
وزیر امور خارجه آمریکا ظاهراً از سو مدیریت 
حوادث دو سال گذشته در آمریکا ناآگاه است که 
این گونه اظهارنظرهای غيرحرفه ای، مداخله جویانه و 
فریبکارانه در مورد مدیریت سيل های سهميگن و 
بی سابقه روزهای گذشته که همزمان 2۴استان ایران 
را درگير خود ساخته است، می کند. ایشان فراموش 
کرده است که هزاران آمریکایی بر اثر بالیای طبيعی کشته 
شدند، برق بسياری از مناطق برای روزها و هفته های 
متمادی قطع بود، صدها هزار نفر مجبور شدند خانه های 
خود را رها کنند و دولت فدرال از رسيدگی الزم در 
بسياری از مناطق آسيب دیده ناتوان بودند. به واقع مردم 
پورتوریکوی آمریکا   یا آسيب دیدگان توفان های هاروی، 
مایکل   یا فلورانس بعد از گذشت ماه ها هنوز نتوانسته اند 
حتی به زندگی شبه عادی برگردند. بيش از یک دهه 
پس از توفان کاترینا که ناکارآمدی مطلق دولت آمریکا 
در مدیریت بالیای طبيعی را به نمایش گذاشت، بهتر 
است سردمداران آمریکایی به داد مردم خودشان برسند 
که هزاران نفر از آنان هنوز با عواقب این بالیا دست 

به گریبان هستند.
ایشان فراموش نکند که از طرف رژیمی سخن 
می گوید که منافع مردم آمریکا که بيش از ۴۳ميليون نفر 
آنان بر اساس آمار رسمی زیر خط فقر و ۱۰۰ميليون نفر 
 در حد خط فقر زندگی می کنند و بيش از ۵۰۰ هزار نفر
 از آنها بی خانمان هستند  را فدای ماجراجویی های 
خارجی خود کرده است؛ رژیم قانون شکنی که جان 
هزاران سرباز آمریکایی و تریليون ها دالر پول ماليات 
دهندگان آمریکایی را برای بحران آفرینی و کشتار زنان و 
کودکان بی گناه در چندین هزار کيلومتری مرزهای آمریکا 
صرفاً در حمایت از تجاوزات و ظلم های اسرائيل عليه 
مردم منطقه ما هزینه کرده است؛ منابعی که می توانست 
امنيت اقتصادی و سياسی مردم آمریکا را بهبود بخشد 

و به نجات محيط زیست کره خاکی و ریشه کنی فقر 
در جهان کمک کند.مردم بزرگ ایران با اتحاد و همدلی 
و تالش هماهنگ مردم، دولت، نيروهای مسلح، و 
همه نهادهای عمومی، غيردولتی و خصوصی، به یاری 
خدا بزودی نه تنها بر مصائب حوادث طبيعی اخير 
چيره خواهند شد و از آن با کوله باری از عبرت و 
تجربه برای ساختن آینده ای بهتر و پيشگيری از تکرار 
فجایعی که به جان و مال تعدادی از هموطنان عزیز ما 
آسيب زد، عبور خواهند کرد بلکه تحریم های غيرقانونی 
و تروریسم اقتصادی آمریکا را نيز به شکست خواهند 

کشاند ولی تجربه رفتار آمریکا را در حافظه تاریخی 
خود ثبت خواهند کرد.

ویلیام برنز: استراتژی آمریکا نتیجه نمی دهد
 ازسوی دیگر،قائم مقام سابق وزیر خارجه آمریکا 
در جریان رونمایی از کتاب جدید خاطرات خود در 
لندن سخنرانی مهمی در باره سياست خارجی آمریکا 

داشت.
حميد بعيدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود به 
برخی نکات مهم این سخنرانی ویليام برنز، قائم مقام 
سابق وزیر خارجه آمریکا اشاره کرده که به شرح 

زیر است: 
 ۱- متحدان آمریکا کم کم دارند اعتقاد خود را به 
آمریکا از دست می دهند و شروع به جدایی و دوری از 
آمریکا کرده اند. نهادهایی را که آمریکا برای ایجاد آنها 
به سختی تالش کرده است و به شدت نياز به بازسازی 
هم دارند، به تدریج در حال ضعف و سرگردانی هستند. 
این آسيب ها و لطمات به آسانی برطرف و جبران 
نخواهد شد؛ به ویژه اگر این چهار سال دوره ترامپ 

قرار باشد که تا هشت سال ادامه یابد.
 2- استفاده آمریکا از تحریم های ثانوی برای 
جلوگيری از تجارت اروپایی ها با ایران بسيار کوته بينانه 
است، به هشدارهای آلمان و فرانسه توجه کنيد که 
می گویند باید به این تحریم ها از طریق مستقل ساختن 
حاکميت اقتصادی اروپا از ایاالت متحده پاسخ داد. این 
اتفاق ممکن است یک شبه رخ ندهد و طول بکشد،  اما 
بسياری از کشورها، از جمله متحدان آمریکا، گام هایی 
را برای کاهش آسيب پذیری خود در برابر سيستم مالی 

ایاالت متحده برداشته و بر خواهند داشت.  
۳- رهبران ایران اکنون با خونسردی فکر می کنند 
که آمریکا پس از سال ها تالش برای انزوای ایران، 
نهایتاً با خروج از برجام خودش را منزوی کرده است. 
تحریم های آمریکا به اقتصاد ایران لطمه زده اما هدف 
واقعی دولت آمریکا دستيابی به یک توافق هسته ای 
بهتر با ایران نيست بلکه دولت فعلی آمریکا به دنبال 
سرنگونی   یا انفجار ایران از داخل است. اگرچه ایران 
تحت فشار است اما فکر نمی کنم این استراتژی به هيچ 

یک از دو نتيجه مورد نظر آنها برسد.
 ۴- راه حل مفيدتر، سرمایه گذاری و تکيه بر توافق 
هسته ای است. هر چند این توافق بی نقص نيست اما 

در دیپلماسی به ندرت امر کاملی وجود دارد.
 ۵- جنگ یمن نه فقط یک فاجعه انسانی بلکه 
فاجعه راهبردی برای عربستان سعودی است. ترامپ 
تمایلی به فشار عليه عربستان برای عقب نشينی از 

سياست های غلط ندارد.  
۶- ترامپ استاد بازی با عنصر هراس و اضطراب 
افکنی در افکار عمومی برای پيشبرد سياست های خود 
است و توجه کاملی به عواقب اقتصادی و اجرایی 
اقدامات خود ندارد. انگليس هم نباید فکر کند که با 
خروج از اتحادیه اروپا به توافق تجاری سودمندی با 
آمریکا دست می یابد، بخصوص زمانيکه با خروج از 

اروپا ضعيف خواهد شد. 
سفير کشورمان در لندن همچنين  گفت: برخی 
به اشتباه افتاده اند که انگليس قرار است تحریم هایی 

عليه ایران وضع کند.
 بعيدی نژاد  با اشاره به برخی اخبار مبنی بر این که 
انگليس مقرراتی را به طور ویژه برای ادامه تحریم ها عليه 
ایران با نزدیک شدن به مهلت پایانی خروج انگليس از 
اتحادیه اروپا آماده کرده است، نوشت: یکی از قوانين 
آماده سازی مجلس انگليس برای خروج از اتحادیه اروپا 
ترتيبات وضع تحریم ها در آینده است؛ اما برخی به 
اشتباه افتاده اند که انگليس قرار است تحریم هایی عليه 
ایران وضع کند، اما جزئيات قانون جدید با مقررات 
اتحادیه اروپا هماهنگ بوده و در آن تصریح شده است 

که انگليس به مفاد برجام متعهد خواهد بود.
عراق خواستار معاف شدن از تحریم های آمریکا 

علیه ایران شد
دراین ميان رئيس پارلمان عراق   گفت که 
کشورش از ایالت متحده رسما درخواست خواهد 
کرد   معافيت های اعطا شده به بغداد برای تحریم های 

ایران را تمدید کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه سومریه نيوز، 
محمد الحلبوسی   گفت که کشورش نمی تواند حداقل 
تا سه سال دیگر از واردات برق از ایران بی نياز شود.
ما درخواست برای معافيت را رسماً به واشنگتن 
می دهيم. اميدواریم آمریکا معافيت های ما را تا زمانی 
که عراق بتواند از لحاظ اقتصادی روی پای خود 

بایستد تمدید کند.
الحلبوسی گفت: عراق ۳۰درصد از نياز خود به 
انرژی را وارد می کند و حداقل به سه سال زمان نياز 
دارد که در زمينه توليد برق به خودکفایی برسد و از 
واردات بی نياز شود.  بعد از این سه سال عراق از نظر 
اقتصادی مستقل خواهد شد و دیگر به واردات برق 
از دیگر کشورها نياز نخواهيم داشت و به احتمال زیاد 
بتوانيم در طول این سه سال مشکالت را حل کنيم.

 آمریکا به دنبال اعطای معافیت های نفتی 
جدید نیست

اما برایان هوک در تازه ترین اظهارات ضد ایرانی 
خود گفت که آمریکا به دنبال اعطای معافيت های جدید 
نيست و آمریکا موفق بوده است صادرات نفت ایران 

را به طور قابل توجهی کاهش دهد. 
وی همچنين درباره تحریم های جدید وزارت 
خزانه داری آمریکا عليه برخی افراد و نهادهای ایرانی 

اظهاراتی را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، برایان هوک در گفتگوی 
اختصاصی با شبکه صدای آمریکا در پاسخ به این 
سئوال که آیا معافيت  های نفتی اعطا شده به برخی 
کشورهای مشتری نفت ایران با رسيدن به پایان مدت 
آن ها در ماه مه 2۰۱۹برای مدتی دیگر تمدید خواهند 
آمریکا طبق سياست خود به  شد یا خير؟ گفت: " 
دنبال اعطای معافيت های جدیدی نيست. ما مجبور 
بودیم که این هشت معافيت را بدهيم تا از وارد آمدن 
شوک به بازار جهانی نفت و افزایش چشمگير قيمت 

نفت دوری کنيم".
وی در ادامه درباره اقدام خصمانه آمریکا در زمينه 
آسيب وارد کردن به صادرات نفت ایران  ادعاکرد: 
" تقریباً یک و نيم ميليون بشکه از )صادرات( نفت 
خام ایران را کاهش داده و از افزایش قيمت در 
بازار نفت جلوگيری کردیم و این تصادفی نيست، 
ما این کار را به خوبی و با دقت انجام دادیم. سال 
 2۰۱۹بازار بهتری در تامين نفت خواهد بود و پيش بينی 
می شود که عرضه از تقاضا بيشتر باشد که این شرایط 
بهتری را در بازار فراهم می کند از این نظر که به ما در 

مسير واردات صفر شتاب می بخشد".
هوک همچنين در ادامه این اظهارات خود و 
درباره تصميم گيری درباره معافيت ها گفت: "  بيش از 
نيمی از صادرات نفت ایران را ظرف چند ماه کاهش 
داده ایم. دولت قبلی  در عرض سه سال، به 2۰کشور 
معافيت اعطا کرد. تعدادی که ما داریم تعداد کمی به 
تعداد انگشتان دست است. 2۳کشور از ایران نفت خام 
وارد می کردند که االن به صفر رسانده اند. مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه بسيار روی این موضوع کار کرد. ما 
تصميمات خود را از پيشتر اعالم نمی کنيم. معافيت های 
نفتی کنونی در دوم ماه مه به انقضا می رسند و وزیر 
امور خارجه با مشورت رئيس جمهوری در این باره 

تصميم می گيرد".
نماینده ویژه گروه مربوط به امور ایران در ادامه 
اظهارات خود درباره تحریم های جدید اعمال شده بر 
برخی افراد و نهادهایی در ایران گفت: "سه نهاد در 
ایران وجود دارد که از دسترسی به سيستم مالی آمریکا 
برای دریافت پول منع شده اند چرا که ین سه سازمان در 
اشاعه تسليحات کشتار جمعی و تروریسم دست دارند. 

بنابراین، این سه سازمان همگی تحریم شده اند".
 وی سپس ادعای خود را تشریح کرد  و گفت: 
" کاری که ایران سعی داشت برای دور زدن تحریم های 
ما انجام دهد این بود که چهار شرکت صوری ایجاد کرد. 
اکنون درسی که بقيه کشورها در جهان باید بگيرند این 
است که حکومت ایران از شرکت های صوری برای 
مخفی کردن هویت واقعی خود استفاده می کند. این 
برای شرکت هایی که می خواهند با ایران تجارت کنند 

بسيار خطرناک است. 
وقتی با ایران تجارت می کنيد نمی توان فهميد 
که آیا به تجارت کمک می کنيد یا به تروریسم یا به 
اشاعه سالح های کشتار جمعی. ما این شبکه گسترده 
شرکت های صوری را افشا کردیم و حاال تمامی این 
افراد را تحریم کرده ایم؛ 2۴یا 2۵فرد و نهاد تحریم 

شده اند".
برایان هوک در پاسخ به این سئوال که آیا 
تحریم های آمریکا مردم عادی را در ایران تحت فشار 
قرار نداده و باعث ایجاد خشم بيشتر نسبت به آمریکا 
من این سئوال را از مطبوعات  نمی شود، گفت که " 
بسيار می شنوم اما از مردم ایران آن را دریافت نمی کنم" 
و همچنين اظهارنظر کرد که مردم ایران باید رئيس 
جمهوری خود را برای این فشارها مقصر بدانند که 
در "عملی کردن وعده های اقتصادی اش موفق نبوده 

است".
بهرام قاسمی در واکنش به اظهارات برایان هوک 
مبنی بر اینکه آمریکا دیگر اجازه معافيت از تحریم های 
عليه ایران را نخواهد داد، گفت: برایان هوک فردی است 
که به شدت مبتال به بيماری مزمن »ایران آزاری« است 
و یک بار دیگر در سخنانی سخيف، که نشانگر عدم 
درک درست او از شرایط جهانی و موقعيت ناپایدار، 
 متزلزل و تنزل یافته آمریکا در سطح جهان است، 
چون هميشه از سر نابخردی حرف زده و با تکرار 
احساسات کينه توزانه خود نسبت به مردم ایران، از 
تالش دولت متبوع خود در استمرار و افزایش فشارهای 

تحریمی عليه ملت بزرگ ایران سخن گفته است.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: برایان هوک باید 
بداند که در جهان امروز، ایاالت متحده آمریکا دیگر 
نمی تواند به تمامی خواست های شوم و ضدبشری خود 
برسد و زمان دیکته کردن اميال خودخواهانه این کشور 

بر دیگر کشورها سپری شده است.
قاسمی تصریح کرد: برایان هوک باید به بسياری از 
تحوالت بين المللی و آنچه امروز در عرصه جهان می گذرد 
نگاهی داشته باشد تا به روشنی دریابد که تحوالت منطقه و 
جهان در سمت و سویی نيست که ایشان و حاکمان امروز 
 کاخ سفيد آرزوی آن را دارند. آقای هوک و دولت آمریکا با 
این نوع رفتارها و گفتارهای خود قطعاً باید منتظر 
محکمه ای به وسعت جهان در مقابل نگاه تمامی انسان های 
آزادی خواه و وجدان های منصف برای پاسخگویی به 
جنایات ضدبشری خود و تمامی اقدامات کينه ورزانه و 

خساراتی که به ملت رشيد ایران وارد کرده اند، باشند.

بقيه از صفحه ۱7
بازدی��د رئیس جمه��وري از مرکز 

مانیتورینگ سازمان آب و برق خوزستان
رئيس جمهوري ب���ا حضور در مرکز 
مانيتورینگ سازمان آب و برق استان خوزستان، 

وضع سدهای استان را بررسی کرد.
در ای���ن بازدید گزارش دقيقی از ميزان 
حجم ذخایر آبی ۱۱سد استان خوزستان ، دبی 
ورودی، دب���ی خروجی و ارتفاع آب آنها به 

رئيس جمهوري ارائه شد.
س���دهای کارون ۱، 2، ۳، ۴ ،  س���يمره،  
کرخه، دز ،گتوند، کوثر، مسجد سليمان و مارون 

از جمله سدهای استان خوزستان هستند.
رئيس جمهوري پس از استماع گزارش 
مسئوالن ذیربط در مرکز مانيتورینگ سازمان 
آب و برق استان خوزستان، تاکيد کرد که با 
توجه به بارندگی های روزهای آتی باید ميزان 
آب و وضع سدهای منطقه را مدیریت کنيم 
که خسارتی ایجاد نشود یا خسارت احتمالی 

حداقل باشد.
نهادهای عمومی ، نیروهای مسلح و مردم 

در حادثه سیل سنگ تمام گذاشتند
 رئيس جمهوري با برشمردن مشکالت 
مردم گرفتار در س���يل و سيالب آن هم در 
روزهای آغازین سال  اظهارداشت: روزهای 
سختی بر مردم ما گذشت و حوادث سخت 
و بس���يار رنج آور پيش آمد و من به ویژه از 
حادثه شيراز و جان باختن شماری از هموطنان 
فوق العاده متأثر شدم و در مجموع یک شوک 
بزرگ برای همه ما بود، اما در عين حال در 
کنار این سختی ها، ما بزرگواری و عزت مردم 

ایران را به خوبی مشاهده کردیم.
  روحانی چهارشنبه شب )7 فروردین( 
در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران 
استان مازندران، با ابراز خرسندی از حضور در 
جمع مردم عزیز و خونگرم استان های گلستان 
و مازندران گفت: در این روزهای آغاز سال، 
حداقل 2۶ استان کشور با بحران آب و هوا 
بی س���ابقه در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته مواجه 
شدند. گرچه برای برخی از هموطنان ما مشکل 
و زحمت ایجاد شده است اما باران در اصل 
رحمت خداوند آن هم برای کشوری است که 

سال ها با خشکسالی مواجه بوده است.
وي افزود: در بازدید از روستاهای چن 
سبلی در استان گلستان و کردخيل در استان 
مازندران، با مردمی بسيار بزرگوار ، بامحبت و 
ميهمان نواز مواجه شدیم؛ مردمی که بسياری از 
آنان سرمایه های خود را از دست داده بودند 
و درد و مشکل داشتند، اما با چهره ای گشاده 
از ما پذیرایی کردند و باید قدردان این مردم 

بزرگ بود.
 رئي���س جمهوري با اش���اره به طرح 
برخی ادعاهای ناصواب در فضاهای حقيقی 
و مجازی، افزود: بارش ناگهانی و ش���دید در 
یک مقطع زمانی کوتاه سيل درست می کند. 
سيل صرفا برای ایران نيست در همه جای دنيا 
اتفاق می افتد اما می توان اقداماتی انجام داد که 

خسارت سيل کم و ناچيز شود.
روحاني با اش���اره به سيل نيواورلئان در 
آمری���کا یا زلزله مخرب اخير ایتاليا و گرفتار 
ش���دن چند روزه مردم در این کش���ورها تا 
رسيدن نيروهای امدادی، اظهارداشت: شما آن 
وضع در آن کش���ورهای پيشرفته را با زلزله 
کرمانشاه مقایس���ه کنيد و کاری که مردم با 

عظمت و نيروهای امدادی ما انجام دادند. این 
حضور داوطلبانه مردم برای کمک به آسيب 
دیدگان حوادث طبيعی، افتخاری بزرگ برای 

ملت ما است.
وي گفت: سيل به ما خسارت زد، برای 
مردم ما رنج و ناراحتی بوجود آورد و بعضی از 
عزیزان را از دست ما گرفت، اما در عين حال 
یک اتحاد ، وحدت و انس���جام فوق العاده ای 
همين حادثه ميان ملت ما بوجود آورد و به نظر 
من چشم دشمنان ما را این محبت ، عظمت 
و همياری و اخوت مردم،  کور کرد .آنها فکر 
کردند اگر ۱۳ آبان و 22 بهمن نشد، حاال در 
ایام اول فروردین می توانند نه موج سواری بلکه 
سيل سواری کنند اما نمی دانند کسی که سوار 
سيل شود، پيشانی اش به صخره می خورد و 

جان سالم به در نمی برد.
رئيس جمهوري با اشاره به تبليغات سوء 
دشمنان با هدف ایجاد تفرقه ميان ملت ، گفت: 
خداوند بر خالف خواست دشمنان، کاری کرد 
که وحدت و عظمت ملت ، نيروهای مسلح، 
امدادی، بهداش���تی و درمانی و  مدیران ما به 

رخ جهانيان کشيده شود.
 روحانی افزود: خيلی خوش���حال شدم 
وقتی در همين دو روستا به عنوان خادم مردم 
ميهمان آنها شدم ، خوش آمد گفته و می گفتند 
در خانه ما بمان و دیگری می گفت چند دقيقه 
هم به خانه ما بيا و این افتخاری برای ما است 
و تمام خستگی ام برطرف شد وقتی دیدم که 
مردم ما قدردان و قدرشناس هستند؛ مردمی که 
می دانند به رغم تالش سازمان برنامه و بودجه 
و بنياد مسکن هفته ها و ماه ها همچنان طول 
خواهد کشيد تا خانه تخریب شده آنها بازسازی 

و تعمير شود.
 رئيس جمهوري با اشاره به ناکامی آمریکا 
برای جمع کردن متحدانی برای خود در پيشبرد 
تحریم های ضدایرانی گفت: من در همين دوره 
تحریم به اروپا رفتم. آمریکایی ها و اسرائيلی ها 
باآنها تماس گرفتند که سفر فالنی را لغو کنيد 
و بعد که موفق نشدند یک حادثه ای در اروپا 
درست کردند که نمی خواهم توضيح دهم که 
این حادثه را چگونه س���اختند که قانع کنند 
سفر رئيس جمهوري ایران به اروپا لغو شود 
و هيچ کس لغو نکرد و بهترین اس���تقبال از 

هيأت ایرانی شد.
روحان���ي افزود: بعضی ها می گویند در 
عراق یک اس���تقبال بی نظير شد. عراق جای 
خود دارد. همسایه و عزیز و برادر ماست، حتی 
اروپایی ها بهترین استقبال را انجام دادند، چرا 
آمریکا موفق نمی شود؟ چرا آمریکا در ورشو 
همه را جمع می کند تا اروپایی ها بگویند که ما 
برجام را قبول نداریم، اما موفق نمی شود؟ این 
عظمت ملت ایران اس���ت. دولت یعنی ملت، 
دولت فرد نيس���ت . دولت چيزی جز نماینده 
مردم نيست و رئيس جمهوري هر چه دارد از 

آراء مردم دارد و اال کسی نيست.
روحاني با اشاره به فشارهای تحریم های 
آمریکا به ملت ایران گفت: روش���ن شد که 
آمریکایی ها دوست ملت ایران نيستند، چرا که 
آنها کل ملت ایران را تحت فش���ار قرار داده 
اند . مردم ما بسيار خوب هستند. اما در این 
مي���ان یک عده اقليت دالل فرصت طلب مثل 
همه دیگر کشورها داریم که از این وضع با 
گران کردن کاالها سوءاستفاده می کنند . بخشی 
از اینها کس���انی هستند که اکنون  دستگاه های 

امنيتی، سپاه و قوه قضائيه در حال برخورد با 
آنها است.

  رئي���س جمهوري با قدردانی از همه 
نيروهایی که در جریان سيل اخير به کمک مردم 
شتافتند، گفت: این که می بينيم در استان های 
سيلزده، همه دستگاه های اجرایی و نمایندگان 
مجلس، نماینده ولی فقيه، امام جمعه محترم، 
علما، نيروهای مسلح و مجموعه مردم ، همه با 
وحدت در کنار هم هستند ، نعمتی خداوندی 

است که باید قدردان و شکرگزار باشيم.
روحاني با اش���اره به صبر و شکيبایی و 
مظلوميت امامان معصوم در مواجهه با دشمنان 
تصریح کرد: فشارها نباید ما را خسته کند. اگر 
خسته نشدیم و صبر و مقاومت کردیم خداوند 
می گوید اجر شما را دو بار به شما می دهم. 
امروز افتخار ما باید این باش���د که خدا به ما 

توفيق دهد به دیگری خدمت کنيم.
وي با بيان این که جوهره انس���ان ها در 
روزهای سختی آشکار و روشن می شود، افزود: 
الحمداهلل خداوند به مردم ما توفيق داد و آن 
جوهره انسان دوستی و مروت و مردانگی شان 
را در این روزها نش���ان دادند، البته به عنوان 
خادم���ان مردم و دولت حتماً وظایفی را که 

داریم، دنبال می کنيم.
رئيس جمهوري اظهارداش���ت: امروز 
تصميمات بسيار خوبی در دولت اتخاذ کردیم 
و به همه آنهایی که نوعی آسيب و خسارت 
دیدند و س���ختی به آنها وارد شده است، در 
حد مقدور دولت و خيلی بيشتر از آن مقداری 
که پارس���ال در نظر می گرفتيم، کمک خواهد 

شد و در کنار مردم هستيم.
  روحانی تصریح کرد: نهادهای عمومی ، 
نيروهای مسلح و مردم در این حادثه سيل، در 

سراسر کشور واقعا سنگ تمام گذاشتند.
زهکش��ی اراضی برای هدایت آب به 

سمت دریا باید تسریع شود
رئيس جمهوري با بيان این که »با یاری 
هم تهدیدها و تحریم ها را به فرصت تبدیل 
می کنيم«، از س���پاه، ارتش، بسيج، هالل احمر 
و همه نيروه���ای امدادی که با فداکاری در 
خدمت مردم سيلزده بودند، قدردانی کرد و از 
بنياد مسکن، سازمان برنامه و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی خواست به تسریع امور برای 

جبران خسارت ها کمک کنند.
 روحان���ی عصر روز هفتم فروردین در 
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان 
گلستان،با اشاره به این که برای تحيت، همدلی 
و همدردی به ميان مردم با صفای گلس���تان 
آمده ای���م ودر برابر غيرت، روحيه و مهربانی 
مردم استان گلستان تواضع می کنيم، گفت: تا 
پایان مشکل، تخليه سيالب و ترميم خرابی ها 
در کنار مردم هستيم و دولت از بنياد مسکن 

برای بازسازی منازل حمایت می کند.
وي افزود:هنگامی ک���ه در جمع مردم 
روستای چن سبلی حاضر شدیم مردم علی رغم 
مشکالت و سختی هایی که در روزهای اخير به 
واسطه سيل با آن مواجه شدند، با مهربانی، صفا 

و صميميت به استقبال خادمان خود آمدند.
رئيس جمهوري با بيان این که خوشبختانه 
در استان گلستان وحدت و همدلی خوبی ميان 
همه مردم و اقوام و مذاهب گوناگون وجود 
دارد، گفت: علمای شيعه وسنی در استان به 
ویژه آیت اهلل نورمفيدی نماینده ولی فقيه که 
مورد احترام همه تفکرات و سالیق در استان 

هس���تند، نقش بسيار تأثيرگذاری در افزایش 
همدلی ها دارد.

 روحانی با بيان این که مردم در اثر این 
حادثه با مش���کالت زیادی در نقاط گوناگون 
مواجه هس���تند و زندگی برای آنها سخت 
است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه کمک های 
بس���يار خوبی از سوی مردم استان و دیگر 
نقاط کشور و دستگاه ها و مسئوالن انجام شده 
که نش���ان از تالش و خدمات مردم، دولت، 
مس���ئوالن و نيروهای مسلح است و باید تا 
پایان تخليه آب از مناطق و ایجاد شرایط عادی 

ادامه پيدا کند.
وي ب���ا بيان این که امروز مردم نگران 
بازسازی خانه ها، محل کسب و جبران خسارات 
وارده به زمين های کش���اورزی و دامپروری و 
دیگر نقاط هس���تند، گفت: دولت مطمئناً این 
خسارات را در حد توان خود جبران خواهد 
کرد، اما باید توجه داشته باشيم راه حل نهایی 
برای عبور از مشکالت حوادث غيرمترقبه، بيمه 
است و دولت و مجلس باید در این زمينه به 
گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنند تا به واسطه 
آن، محل زندگی، کسب، کار و کشاورزی مردم 

تحت پوشش بيمه قرار بگيرد.
  رئي���س جمهوري با بيان این که آنچه 
امروز در گرفتاری و مصيبت است را می توان 
ب���ه یک فرصت و نعمت تبدیل کرد، گفت: 
باید این حوادث سبب شود تا اقدامات اساسی 
که می بایس���ت م���ردم و دولت در کنار هم 
انجام دهند، با سرعت بيشتری اجرا شود که 
احداث س���د و الیروبی رودخانه ها از جمله 
این اقدامات اس���ت.روحاني اظهار داشت: ما 
باید در عين سختی و مشکالت ، شرایط را 
به محلی برای تمرکز در جهت حل اساسی 

مشکالت تبدیل کنيم.
وي با اشاره به وجود شرایط بحرانی در 
استان خوزستان، گفت: در این استان ورودی 
آب س���دها در سال گذشته پنج ميليارد متر 
مکعب بوده اس���ت که امسال به بيش از 2۳ 
ميليارد متر مکعب افزایش یافته است و وزارت 
نيرو باید در زمينه تنظيم آب سدها مدیریت 
دقيق داشته باشد تا با مشکل مواجه نشویم.

  رئيس جمهوري با تأکيد بر ضرورت 
برنامه ریزی دقيق برای رفع مشکالت مردم و 
آینده بهتر در نقاط مختلف کشور، به نامگذاری 
س���ال جاری به عنوان رونق توليد از سوی 
رهبر معظم انقالب اشاره کرد و گفت: باید با 
کمک و یاری هم فشار تحریم را به فرصت 

تبدیل کنيم.
روحاني با بيان این که امروز گرفتار افرادی 
شده ایم که نه تنها به ایران، بلکه به همه جهان 
ظلم می کنند، گف���ت: امروز آمریکایی ها در 
نقاط گوناگون به ویژه در سرزمين های اشغالی 
اقداماتی را انجام می دهند که موجب تعجب 
می شود، آنها انسان های تازه به قدرت رسيده و 
نوکيسگان قدرت هستند که سال ها ضد اسالم 

و ایران بوده و امروز روی کار آمده اند.
وي تأکيد کرد: باید تالش کنيم تا سختی 

سيل و تحریم را به فرصت تبدیل کنيم.
پيش از سخنان رئيس جمهور، آیت اهلل 
نورمفيدی نماینده ولی فقيه در استان گلستان و 
امام جمعه گرگان با تجليل از صبر و بزرگواری 
مردم در ش���رایط سختی و مشکالت، گفت: 
مسئوالن ذیربط در حوزه های مختلف امدادی 
و رسيدگی به مشکالت مردم با همه توان در 

جهت ارائه خدمات در مناطق آس���يب دیده و 
سيلزده تالش می کنند و باید برنامه ریزی مناسب 
انجام شود تا مردم توجه دولت و روند رفع 

مشکالت را به خوبی لمس کنند.
همچنين در این جلس���ه سرپرس���ت 
استانداری گلستان دو نفر از نمایندگان مردم 
اس���تان در مجلس ش���ورای اسالمی و دیگر 
مسئوالن کشوری و لشکری گزارش های خود 
را از روند اقدامات انجام ش���ده برای کمک 
به جبران خس���ارات در مناطق سيلزده ارائه 

کردند.
بنیاد مس��کن در تخریب و بازسازي 

خانه ها اقدام کند
 رئيس جمهوري همچنين در جمع مردم 
روستای چن سبلی از توابع شهرستان آق قال، 
تصری���ح کرد: ملت ایران در غم و رنج مردم 
مناطق آس���يب دیده از سيل شریک هستند و 
امروز همه در ایران به فکر گلستان، آق قال و 
روس���تاهای آن و دیگر شهرها و روستاهایی 

هستند که روزهای سختی را گذرانده اند.
  روحان���ی عصر هفتم فروردین با ابراز 
خرسندی از حضور در جمع مردم این روستا، 
گفت: می دانيم سيل و مشکالت هميشه سخت 
بوده و در روزهای اول سال و عيد سخت تر 

است. 
رئيس جمهوري با بيان این که در جلسه 
هيأت دولت برای جبران خسارت خانه ها و 
زندگی  مردم، دام و کش���اورزی و صنعت و 
مغازه  های آنان تصميم گيری شد و بودجه ای 
را مق���رر کردیم، گفت: همه اینها را در حد 
توان و امکان خودمان جبران خواهيم کرد و 
امروز در دولت گفتم همه تالش ما باید این 
باش���د که ان شاء اهلل در بهار و تابستان، این 

مشکالت رفع شود.
وي خاطرنش���ان کرد: مشکل اصلی در 
ای���ن منطقه  به رودخانه ای برمی گردد که به 
آن رسيدگی نشده است؛ اگر به این رودخانه 
رسيدگی و الیروبی می شد و رسوب نداشت، 

تمامی این آب به دریا منتقل می شد.
 رئيس جمهوري با بيان این که مصب دریا 
و مسير رودخانه دچار مشکل است و رفع این 
مشکل وظيفه دولت است، اظهار داشت: با همه 

توان این کار را دنبال خواهيم کرد.
مردم صبور و مقاوم گلستان خواسته هایی 

به حق و بجا از دولت داشتند
رئيس جمهوري ضمن ابراز خرسندی از 
حضور در مناطق سيلزده استان گلستان که به 
همراهی جمعی از معاونان رئيس جمهوري 
و وزرا انجام شد، گفت: در جریان بازدید از 
مناطق س���يلزده استان، از روستای چن سبلی 
در شهرستان آق قال دیدن کردم. مردم صبور 
و مق���اوم این منطقه در روزهای اخير برای 
رفع مشکالت ناشی از سيل تالش کردند و 
خواسته هایی به حق و بجا از دولت داشتند و 
ما برای حل این مشکالت همه تالش خود 

را به کار می گيریم.
 روحانی پس از بازدید از مناطق سيلزده 
استان گلستان اظهارداشت: خواسته مردم این 
اس���ت که هر چه زودتر آب از منطقه تخليه 
شود و خانه هایشان را مرمت و خانه هایی که 
قابل سکونت نيست بازسازی کنيم. می خواهند 
خسارت هایی که به مزارع، دامداری، صنعت و 
مغازه هایشان وارد شده است ، جبران شود و 

البته همه این کارها انجام خواهد شد.

دکتر روحانی :دولت، مردم و نيروهای مسلح ، ويرانی ها و خرابی ها را خواهند ساخت

انتقاد ظریف از ضعف  3 کشور اروپا یی در مقابله با سیاست های ضدایرانی آمریکا
 دیوان  بين المللی دادگستری   )ICJ( در پی شکایت ایران 
از آمریکا با توجه به اعمال تحریم ها و نقض عهدنامه مودت 
برای طرفين مهلتی را تعيين کرده است تا در زمان مقرر به 
اقامه دعوی و دفاعيات خود بپردازند که بر همين اساس ایران 

این ماه  به دفاع از دادخواست خود می پردازد.
به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط بين المللی، آن هم 
در دوره ای که دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمریکا با در 
پيش گرفتن سياست های خروج از معاهدات بين المللی و 
عدم توجه به جایگاه دادگاه الهه، باید دید در روند رسيدگی 
شکایات ایران از ایاالت متحده آمریکا، این دادگاه چه تصميم 

و رأیی را اتخاذ خواهد کرد .
دادگاه الهه با احراز صالحيت خود در مواردی که از 
سوی ایران عليه آمریکا مطرح شده است ، در مورد نقض 
پيمان مودت قرار موقت صادر کرد و در بررسی بلوکه شدن 
دارایی های ایران که آمریکا مدعی بود  دیوان بين المللی 
دادگستری صالحيت رسيدگی به این پرونده را ندارد، طبق 
روال قانونی این دیوان، ابتدا تشکيل جلسه داد  و دیوان الهه 

صالحيت خود در رسيدگی به این پرونده را تأیيد کرد.
صباح زنگنه،  کارشناس حقوق بين الملل معتقد است به 
احتمال زیاد در پرونده های اخير شکایت ایران از آمریکا رأی 
دادگاه الهه به نفع ایران خواهد بود، با توجه به این که پيش از 
این  هم ایران و هم آمریکا صالحيت دادگاه الهه را پذیرفته اند، 
تعلل های اخير آمریکا نقض رویه های گذشته و همچنين نقض 

تاریخچه خود در تعامل با این دادگاه خواهد بود.
دیوان بين المللی دادگستری  همواره فارغ از بحث البيگری 
و براساس قوانين شناخته شده، پس از بررسی پرونده ها رأی 
خود را اعالم می کند. در واقع »دیوان بين المللی دادگستری 
نمی تواند به شکایت یک دولت عليه دولت دیگری رسيدگی 
کند، مگر آن که در ابتدا و پيش از هر چيز، صالحيت خود را 
برای رسيدگی قضائی به آن دعوی احراز کرده باشد. احزار 
صالحيت دیوان نيز به سه صورت انجام می شود: یا آن که 
دولتی از قبل اعالميه پذیرش صالحيت اجباری دیوان را صادر 
کرده باشد، یا آنکه دو دولت با یکدیگر توافق کنند که یک 
موضوع خاص را به دیوان ارجاع دهند یا در معاهده ای که 
دو دولت به آن متعهد هستند صالحيت دیوان برای رسيدگی 

به اختالفات ناشی از آن پذیرفته شده باشد«.
بنابراین شکایت های ایران   نزد دادگاه الهه نيز از این 
جهت صورت گرفت که در معاهده مودت ۱۹۵۵طرفين 
دادگاه الهه را برای رسيدگی به اختالفات در اجرای توافقنامه 
پذیرفته بودند.البته اگر نگاهی تاریخی به بررسی پرونده های 
مرتبط با ایران در دیوان بين المللی دادگستری داشته باشيم، 
درمی یابيم رسيدگی به پرونده های ایران در این دادگاه طی 
سال ۹7برای نخستين بار نبوده و پيش از این نيز مواردی بوده 
که ایران از آمریکا نزد دادگاه الهه شکایت کرده یا آمریکا و 
یک بار نيز انگليس پرونده هایی را عليه ایران در این دادگاه 

بين المللی گشوده اند.
انگلستان بعد از ملی شدن صنعت نفت و آمریکا پس 
از تسخير النه جاسوسی در تهران در سال ۵۸عليه ایران در 

دادگاه بين المللی الهه اقامه دعوا داشته اند.
شکایتی که ابتدا در سال گذشته از سوی ایران عليه آمریکا 
صورت گرفت در پی تصميم ایاالت متحده در اعمال مجدد 
تحریم های اقتصادی مغایر با عهدنامه مودت )۱۹۵۵( بود که 
در دادخواست کشورمان عليه ایاالت متحده درخواست شده 
دیوان بين المللی دادگستری، از آمریکا بخواهد خسارت وارد 
شده به ایران را به دليل نقض پيمان مودت و وضع مجدد 
تحریم ها جبران کند.همچنين رسيدگی به شکایت ایران در 
پرونده مربوط به توقيف اموال و دارایی های بانک مرکزی 
ایران   از ۱۶مهرماه سال ۹7در دیوان بين المللی دادگستری 
آغاز شد و تا 2۰مهر ادامه داشت. البته جمهوری اسالمی در 
سال 2۰۱۶عليه توقيف دو ميليارد دالر دارایی های ایران در 
آمریکا به دادگاه الهه شکایت کرده بود که این شکایت پس 
از آن انجام شد که دادگاه های آمریکا مدعی شدند ایران 
در بمب گذاری های سال های ۱۹۸۳و ۱۹۹۶با صدها کشته 
نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته و باید به خانواده های 
قربانيان غرامت پرداخت کند. در این مورد نيز دیوان وارد 
بررسی شده و ادعای آمریکا در رد صالحيت دیوان برای 
رسيدگی به این پرونده را رد کرد و صالحيتش مورد تأیيد 
قرار گرفت. گرچه نماینده آمریکا در جلسات دادگاه تالش کرد 
با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سياسی و 
انتساب برخی عمليات های انجام شده عليه این کشور به ایران، 
اقدامات غير قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بين الملل 
خود مبنی بر توقيف اموال و دارایی های ایران در خارج از 
کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت عليه اتباع 

و شرکت های تجاری ایرانی را توجيه کند.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران در مورد حکم دادگاه لوکزامبورگ در رفع توقيف 
از 7/۱ميليارد دالر از دارایی های بانک مرکزی، گفت: با شکایت 
بانک مرکزی و تالش های بسيار زیاد در سطح ملی و همکاری 
بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری و مرکز حقوقی ریاست جمهوری، در جهت احقاق 
حقوق ملت ایران، این موفقيت حاصل شد. بی شک دوران 
یکه تازی و زورمداری ایاالت متحده آمریکا نسبت به سایر 
کشورها و تحت عناوین مختلف و طرح اتهامات بی اساس 
سپری شده است و این حکم در این مرحله نشان داد که 
هنوز در جامعه جهانی، محاکمی با رویکرد مستقل می توانند 

وجود داشته باشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از لوکزامبورگ تایمز، دادگاه 
لوکزامبورگ دادخواست آمریکا را مبنی بر جبران مافات قربانيان 
حادثه برج های دوقلو در یازدهم سپتامبر از طریق توقيف 
دارایی های ایران رد کرد. دادگاهی آمریکایی در ادعایی، ایران 
را به دست داشتن در این حادثه که به کشته شدن چند هزار 

نفر منجر شد، متهم کرده است.
همچنين این دادگاه لوکزامبورگ در این باره اظهارنظر 
کرد: قانونی که دادگاه آمریکایی برای لغو مصونيت موارد 
مدعی عليه، یعنی جمهوری اسالمی   و بانک مرکزی ایران به 

کار گرفته است، بر خالف قوانين بين المللی است.

 »سيد محمود محتشمی پور« از 
پيشکسوتان حزب موتلفه اسالمی و از 
مبارزان قدیمی انقالب   درگذشت. 

به گزارش   ایرنا،  حزب موتلفه 
اسالمی در پی درگذشت محتشمی پور 
با صدور پيامی، ضمن ابراز همدردی 
با خانواده معزا، این ضایعه را به 
رهبر انقالب، ملت بزرگ ایران و 
همرزمان و دوستان و خانواده وی 

تسليت گفت.
در پيام  حزب موتلفه اسالمی آمده 
است: عروج ملکوتی یار دیرین امام 
و رهبری و انقالب اسالمی مرحوم 
مغفور حاج سيد محمود محتشمی پور 
از پيشکسوتان و فعاالن نهضت انقالب 
اسالمی که فعاليتهای مبارزاتی خود را 
همراه با شهيد نواب صفوی و فدایيان 
اسالم آغاز کرد و از معتمدین بازار 
همراه  امام)ره(  نهضت  اسالمی در 
اعضای اوليه موتلفه اسالمی شکنجه و 
زندان های طاغوت را داشت تا پایان 
عمر در خط امامت و والیت استوار و 
 مقاوم فعال بود را به محضر امام خامنه ای

 و ملت بزرگ ایران و همرزمان او 
و همه دوستان و خانواده آن مرحوم 

تسليت عرض می نمائيم. 
مراسم تشييع این مبارز سياسی 
انقالب اسالمی، ساعت ۹ صبح    
امروز   از حسينيه دزاشيب واقع 
در تجریش، نياوران، ابتدای خيابان 

کریمی )بوعلی سابق( برگزار می شود.
سيد محمود محتشمی  پور فرزند 
سيد علی، سال ۱۳۰۹ شمسی در 
تهران به دنيا آمد. سيد محمود که از 
دوستداران شهيد نواب صفوی بود، 
به اشتياق دیدن امام، درس و بحث 
را رها کرد و به شوق زیارت امام 

راهی قم شد. 
  از همان زمان فعاليت انقالبی 
او شدت گرفت به  طوری که محل 
کسب و کارش در چهارراه مولوی 
بازار دروازه حضرتی به مرکز مبارزه و 

پخش اعالميه امام تبدیل شد. 
  با اوجگيری نهضت امام و 
هجرت ایشان به پاریس، محتشمی    پور 
  برای   دیدار حضرت امام در نوفل 
لوشاتو به ایشان پيوست و پس از 
ورود حضرت امام و تثبيت انقالب به 
سرپرستی اموال بنياد شهيد منصوب 
شد و پس از چندی به شغل آزاد 

روی آورد.

2۱فروردين؛ مهلت دفاع ايران در برابر آمريکا در الهه

حاج سيد محمود محتشمی پور از پيشکسوتان حزب موتلفه اسالمی درگذشت
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* نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل پس از 
انجام یک عملیات ویژه ، چندین منطقه نظامی 

را از اشغال ائتالف سعودی آزاد کردند.
* پن���ج نظامی عضو ی���گان دریایی 
ویژهانگلی���س در عملیاتی محرمانه در یمن 
و در درگیری ها با نیروهای انصاراهلل زخمی 

شدند.
*یگان موشکی ارتش یمن و انصاراهلل 
دو فروند موش���ک بالستیک »بدر۱-پی« را 
به س���مت محل استقرار شبه نظامیان ائتالف 
سعودی در منطقه »نهم« واقع در شمال شرقی 
استان صنعاء و استان »الجوف« واقع در شمال 

این کشور شلیک کرد.
* ارتش رژیم صهیونیس���تی از حمله 
ب���ه مواضع جنبش مقاومت حماس در غزه 

خبر داد.
*وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد، 
در حمالت جنگنده های رژیم صهیونیستی به 
جنوب غزه، یک فلس���طینی شهید و دو نفر 

زخمی شدند.
* جنبش مقاومت اس���المی فلسطین 
)حماس( خواس���تار اقدامات عملی جامعه 
جهان���ی برای مجازات رژیم صهیونیس���تی 
به دلیل ارت���کاب جنایت و تجاوزات علیه 

فلسطینیان شد.
* نخست وزیر رومانی اعالم کرد سفارت 
این کش���ور از تل آویو به بیت المقدس منتقل 

خواهد شد.
* رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک 
فرمان اجرایی حاکمیت رژیم صهیونیس���تی 
بر بلندی های جوالن اش���غالی را به رسمیت 

شناخت.
* رس���انه های سوریه از مصدوم شدن 
دس���ت کم ۲۱ نفر بر اثر حمله ش���یمیایی 
تروریس���ت های سوریه به شمال حماه خبر 

دادند.
* س���خنگوی نیروهای مسلح مصر از 
رزمایش مش���ترک این کشور با فرانسه در 

آب های منطقه ای فرانسه خبر داد.
*سخنگوی پلیس سودان از کشته شدن 
۱۰ کودک در پی انفجار یک ش���یء ناشناس 

در شهر »اومدورمان« خبر داد
*س���ه عامل انتحاری پس از  این که 
در نزدیکی شهرس���تان سنجار واقع در شمال 
غ���رب عراق به محاصره درآمده بودند، خود 

را منفجر کردند.
*وزارت دفاع ُعمان از امضای توافقنامه 

همکاری نظامی مشترک با آمریکا خبر داد.
* دو فرون���د هواپیمای نیروی هوایی 
روسیه که حامل نظامیان این کشور بود برای 
حمایت از »مادورو« در فرودگاه اصلی ونزوئال 

بر زمین نشست.
98/1/5

* وزیر دادگس���تری آمریکا با انتش���ار 
خالصه ای از گزارش »رابرت مولر« بازرس 
پرونده  مداخله روس���یه در انتخابات آمریکا، 
اعالم کرد که مدارک برای مجرم دانستن ترامپ 

در پرونده تبانی با روسیه کافی نیست.
* »مایک پنس«، معاون رئیس جمهوری 
آمریکا در اجالس س���االنه البی صهیونیستی 
آیپ���ک به انتقادات »ایله���ان عمر«، نماینده 
مسلمان کنگره از نقش البی های صهیونیستی 
در تصمیم گیری های سیاسی در آمریکا واکنش 

نشان داد.
*  ی���ک زن���دان  در صحرای نقب 
واقع در س���رزمین های اشغالی شاهد خیزش 
اسرای مقاومت فلسطینی بود که درپی آن دو 
صهیونیست و ۱۶ زندانی فلسطینی مجروح 

شدند.
* بر اثر حمله موشکی مبارزان فلسطینی 
از نوار غزه به ش���مال تل آویو حداقل هفت 
صهیونیست زخمی شدند. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به دنبال حمله موشکی به تل آویو 
مجبور شدبرنامه سفر خود به آمریکا را تغییر 
دهد و س���خنرانی خود در البی »آیپک« را 

هم لغو کند.
*رژیم صهیونیستی به دنبال حمله موشکی 
به شمال تل آویو که به زخمی شدن دست کم 
هفت صهیونیست منجر شد، دو گذرگاه بیت 
حانون و کرم ابوسالم در مرز نوار غزه را تعطیل 
کرد. »حماس« هرگونه شلیک موشک به سمت 

شمال تل آویو را تکذیب کرد.
*جنگنده های رژیم صهیونیس���تی به 

اهدافی در غزه حمله کردند.
*پهپادهای رژیم صهیونیستی با شلیک 
چند موشک دفتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر 
سیاس���ی جنبش حم���اس در غرب غزه را 

ویران کردند.
*دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین سران 
رژیم صهیونیستی را تهدید کرد که در صورت 
هر گونه حمله به غزه، با پاسخ محکمی مواجه 

خواهند شد.
* یک عضو کمیته مرکزی جنبش فتح 
از تصمیم عباس طی هماهنگی با کش���وری 
عربی برای شورشی خواندن منطقه غزه طی 

روزهای آتی خبر داد.
* شاه اردن به دلیل اعالم موضع رومانی 
برای انتقال س���فارتش به قدس اشغالی، سفر 

خود به این کشور را لغو کرد.
* رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی 
حاکمیت رژیم صهیونیس���تی بر بلندی های 

جوالن اشغالی را به رسمیت شناخت.
* پاکس���تان سپر دفاعی جدید موشکی 
س���اخت چین را در مرز مش���ترک با هند 

نصب کرد.
* بنابر فرمان نخس���ت وزیر نیوزیلند، 
کمیسیونی مامور بررسی حمالت تروریستی 

اخیر در این کشور شد.
* یک ش���بکه تلویزیونی اعالم کرد که 
نخس���ت وزیر انگلیس در صورت موافقت 
پارلم���ان با طرح برگزیت از س���مت خود 

کناره گیری خواهد کرد.
*  رس���انه های انگلیسی از دسترسی به 
اطالعاتی خبر دادند که نشان می دهد، داعش 
قصد دارد به حمالت جدیدی در س���وریه و 

اروپا دست بزند.
* رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بار 
دیگر با خرید سیستم دفاع موشکی اس -4۰۰ 

روسیه توسط ترکیه مخالفت کرد.
* وزارت خارج���ه کش���ورمان ضمن 
محکوم کردن تج���اوز نیروهای ائتالف به 
رهبری عربس���تان سعودی به یمن، خواستار 
پایان بخش���یدن هر چه سریع تر به جنگ و 

خونریزی در این کشور شد.
* رهبر انصاراهلل در سخنانی به مناسبت 
چهارمین سالروز مقاومت مردم یمن در برابر 
ائتالف سعودی گفت: آمریکا، انگلیس و رژیم 
صهیونیستی پشت سناریوی این جنگ قرار 
دارند و عربس���تان و امارات ابزارهای اجرایی 

آن هستند.
98/1/6

* علیرغ���م اع���الم آمادگی گروه های 
مختلف فلسطینی برای آتش بس، جنگنده های 
رژیم صهیونیستی به منطقه ای در ساحل غزه 

حمله کردند.
* قانونگذاران جمهوریخواه آمریکایی 
تالش دموکرات ها برای انتشار علنی گزارش 
راب���رت مولر، بازرس ویژه تحقیقات درباره 
ارتباط تیم ترامپ با روسیه را ناکام گذاشتند.

* نمایندگان پارلمان انگلیس طرحی را 
به تصویب رساندند که به آنها اجازه می دهد 
کنترل فرایند »برگزیت« را در اختیار بگیرند.  
ازسویی در ادامه مناقشات در زمینه برگزیت، 
اتحادیه اروپا اعالم کرد که برای خروج بدون 

توافق انگلیس از این اتحادیه آمادگی دارد.
* یک مقام ارشد کره شمالی از کارشکنی 
مایک پمپئو و جان بولتون در حصول توافق 
هس���ته ای میان واشنگتن و پیونگ یانگ خبر 

داد.
* وزیر خارجه آمریکا در نشست آیپک، 
ضمن طرح ادعای رشد یهودستیزی در جهان 
بر مخالفت قاطع واشنگتن با این روند تاکید 

کرد.
* سرپرس���ت وزارت دفاع آمریکا طی 
نامه ای به وزارت امنیت داخلی این کشور، از 
دستور دولت برای اختصاص یک میلیارد دالر 
از بودجه این وزارتخانه برای ساخت دیوار در 

مرز مکزیک خبر داد.
* »ولید المعلم« وزیر خارجه س���وریه 
تأکید کرد:تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای 
به رس���میت شناختن ادعای حاکمیت رژیم 
صهیونیستی در جوالن اشغالی تنها منجر به 

انزوای آمریکا می شود.
* س���خنگوی نیروهای مسلح وزارت 
دفاع دولت »نجات ملی« یمن تأکید کرد که 
نیروهای این کشور موشک های بالستیکی در 
اختیار دارند که بُرد آنها به ریاض و ابوظبی 

می رسد.
* مردم یمن به مناسبت چهارمین سالگرد 
آغاز جنگ علیه کشورشان در میادین اصلی 

شهرها و استان های مختلف تجمع کردند .
* در پی ارسال ایمیل های تهدیدآمیز از 
جمله تهدید به بمب گذاری، ساختمان های 
شهرداری در تعدادی از شهرهای آلمان تخلیه 

شدند.
* ژنرال »کریستوفر گیکا« معاون فرمانده 
ائتالف بین المللی ضد داعش می گوید که مکان 
»ابوبک���ر البغدادی« خلیفه خودخوانده گروه 

تروریستی داعش مشخص نیست.
* »میش���ل عون« رئیس جمهوری لبنان 
اعالم کرد: اعطای حق به اس���رائیل از سوی 
واشنگتن برای الحاق منطقه جوالن، یک روز 

سیاه برای همه کشورهای عربی است.
* بع���د از واکنش های منفی مختلف به 
تصمیم واشنگتن برای به رسمیت شناختن اشغال 
بلندی  های جوالن توسط رژیم صهیونیستی، 
عربس���تان و چین نیز این اقدام را محکوم و 

آن را رد کردند.
* مردم س���وریه  در محکومیت اعالم 
موضع رئیس جمه���وری آمریکا مبنی بر به 
رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی 
در بلندی ه���ای جوالن اش���غالی، تظاهرات 

کردند
* سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
لبنان با اش���اره به شناسایی حاکمیت رژیم 
صهیونیستی بر جوالن اشغالی از سوی آمریکا، 
آن را تهدیدی برای آینده و مقدسات مسلمانان 

دانست.
* نخس���ت وزیر رژیم صهیونیستی در 
سخنرانی خود در اجالس ساالنه البی آیپک 
گفت: این رژیم جوالن را رها نخواهد کرد.

* وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که در 
حمله ماه فوریه گذشته تروریست ها در سوریه 

سه نیروی ارتش روسیه کشته شده اند.
* شماری از شهروندان اردنی با تجمع 
مقابل مجلس نمایندگان این کشور خواستار لغو 

توافقنامه گازی با رژیم صهیونیستی شدند.
* سرپرست وزارت دفاع آمریکا مدعی 
ش���ده کشورش به دنبال حل و فصل بحران 

ونزوئال با توسل به راهکار نظامی نیست.
* رئیس س���تاد مشترک ارتش الجزایر 
خواس���تار اجرای بند ۱۰۲ قانون اساسی این 
کشور و کناره گیری »بوتفلیقه« به علت ناتوانی 

در اداره امور کشور شد.
* پایتخت عربس���تان سعودی، میزبان 
کارگروهی متشکل از آمریکا و اعضای شورای 
هم���کاری خلیج فارس برای »اقدام مالی« و 
اقتصادی علیه ایران بود. نماینده آمریکا و شش 
کش���ور عضو شورای همکاری خلیج فارس 
-عربستان سعودی، امارات، کویت، بحرین، 
قطر و ُعمان- در این جلس���ه حضور داشتند 
و هدف آن -به گفته خبرگزاری عربس���تان- 
»توانمند کردن کشورهای عضو مرکز« با تمرکز 

بر مقابله با ایران بود.
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* »اردوغان«، رئیس جمهوری ترکیه  از 
تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای مشروعیت 
بخشیدن به ادعای حاکمیت رژیم صهیونیستی 
بر اراضی جوالن اشغالی انتقاد کرد و گفت: 
ترامپ بیت المقدس و جوالن را جزو اراضی 
اسرائیل به رسمیت شناخت ، البته شما از ما 
پاس���خ خواهید گرفت و به شما پاسخ الزم 

را می دهیم.
* رئیس جمهوری ترکیه با ابراز تاسف از 
رهبری آمریکا در تبلیغات انتخاباتی »بنیامین 
نتانیاهو«، از مطرح کردن تصمیم ترامپ درباره 
جوالن اش���غالی در صحن سازمان ملل خبر 

داد.
* دولت آمریکا از احتمال حمله با بمب  
الکترومغناطیسی به زیرساخت های حیاتی این 

کشور ابراز نگرانی کرد.
* سوریه یک روز بعد از تصمیم آمریکا 
برای مشروعیت بخش���ی به ادعای حاکمیت 
رژیم صهیونیستی بر بلندی های جوالن اشغالی 
خواستار برگزاری نشست شورای امنیت در 

این خصوص شد.
*وزارت خارجه س���وریه در نامه ای به 
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از این نهاد 
بین المللی خواست موضع محکمی در قبال 
اقدام غیرقانونی ترامپ در خصوص بلندی های 

جوالن اتخاذ کند.
* اتحادیه اروپا اعالم کرد:موضعش در 
زمینه حاکمیت بلندی های جوالن بدون تغییر 
و همچنان مطابق قطعنامه های س���ازمان ملل 

است.
* فرانس���ه در پی اق���دام آمریکا در 
به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی 
بر بلندی های اش���غال شده جوالن، خواستار 
برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل 

شد.
* مناب���ع محلی از انج���ام عملیات 
شهادت طلبانه توسط عامل فلسطینی در »باب 
الخلیل« قدس اش���غالی و زخمی شدن چند 

صهیونیست خبر  دادند.
* نیروهای مقاومت فلسطین حمالت 
پهپادهای رژیم صهیونیستی به جنوب غزه را 

با حمله موشکی پاسخ دادند.
 * یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله 
نظامیان رژیم صهیونیس���تی در کرانه باختری 

اشغالی به شهادت رسید.

* روزنام���ه لبنان���ی  البنا طرح رئیس 
جمهوری آمریکا برای حل مناقشه فلسطین و 
رژیم صهیونیستی را ضربه قرن توصیف کرد و 
نوشت که این اقدام، تمامیت کشورهای عربی 

و نه تنها فلسطین را هدف گرفته است.
* »یوس���ی بلین« وزیر س���ابق رژیم 
صهیونیستی درباره تأثیرات منفی تحوالت اخیر 

فلسطین بر روند صلح با اردن هشدار داد.
* مجلس نمایندگان اردن از دولت این 
کشور خواست تا توافقنامه گازی امضا شده 

با رژیم صهیونیستی را لغو کند.
* »جرمی هانت« وزیر خارجه انگلیس 
ضمن تاکید بر لزوم اجرای راهکار سیاسی در 
حل بحران یمن، بر ادامه صادرات تسلیحات 

کشورش به عربستان تاکید کرد.
* »سباستین کورتس« صدراعظم اتریش 
ارتباط مالی میان جنبش راست گرای افراطی 
در این کشور با عامل حمله تروریستی اخیر 

در نیوزیلند را تأیید کرد.
*مناب���ع محلی از وقوع انفجاری مهیب 

در شهر »استکهلم« و مصدومیت چندین نفر 
خبر دادند.خبرگزاری »اسپوتنیک« گزارش داد 
که انفجار ساعت یک بامداد )به وقت محلی( 
رخ داده و حداقل پنج نفر از جمله یک افسر 
پلیس با جراحت های سطحی به بیمارستان 

مراجعه کردند.
* بر اثر حمله هوایی رژیم سعودی به 
یک بیمارستان در شمال یمن هفت نفر از جمله 

چهار کودک جان خود را از دست دادند.
* وزیر خارجه کش���ورمان در صفحه 
توئیتر خود با اش���اره به رد طرح صلح ایران 
برای یمن توسط عربستان سعودی نوشت : 
هن���وز هم برای متوقف کردن این جنگ دیر 

نشده است.
* ی���ک دادگاه در »لوکزامب���ورگ« 
درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت ۱.۶ 
میلیارد دالری به خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر 

از محل دارایی های ایران را رد کرد.
* رئیس جمهوری آمریکا خواس���تار 
خروج نظامیان روس���یه از ونزوئال ش���د و 
گفت:تمامی گزینه ها برای خارج کردن  نظامیان 

روسی از  این کشورمطرح است.
* »حسام زکی «معاون دبیرکل اتحادیه 
عرب اعالم کرد: اعضای این اتحادیه، موضع 
دمشق در خصوص راه حل سیاسی و رابطه با 
ایران را در بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 

لحاظ می کنند.
* »واس���یلی نبنزیا« نماینده دائم روسیه 
در سازمان ملل از دریافت اطالعاتی مبنی بر 
تدارک تروریست ها برای انجام حمله شیمیایی 

در استان ادلب خبر داد.
*»دانیار صدیق اف« رئیس بخش سیاست 
خارجه دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان 
در یک نشس���ت مطبوعاتی از عدم موضوع 
س���اخت پایگاه نظامی دوم روسیه  در این 
کشور در برنامه مذاکرات رؤسای جمهوری 
دو کشور خبر داد.»صدیق اف« گفت: پس از 
س���فر رسمی پوتین روابط دوجانبه روسیه و 
قرقیزستان به سطح جدیدی خواهند رسید و 

ارتباط دو کشور نزدیک تر خواهد شد.
* »برای���ان ه���وک« نماین���ده ویژه 
رئیس جمه���وری آمریکا در امور ایران گفت: 
تمدی���د معافیت از تحریم های ایران به هیچ 

کشوری داده نمی شود.
*برخی نمایندگان کنگره آمریکا به دنبال 
اعمال فشار به دولت آمریکا برای لغو ویزای 
بستگان و خویشاوندان مقامات ایرانی در ارتباط 
با شهروندان زندانی آمریکایی در ایران برآمدند. 
پایگاه خبری واشنگتن »فری بیکن« در گزارشی 
به نقل از دو قانونگذار آمریکایی از فش���ار 
نمایندگان کنگره به دولت دونالد ترامپ برای 
لغو ویزای صادره برای بستگان و خویشاوندان 
مقامات ایرانی، چه آنها که در حال تحصیل یا 
آنها که در حال کار و زندگی در این کشور 
هستند، در ارتباط با بحث شهروندان آمریکایی 

زندانی در ایران خبر داد.
* دول���ت عراق اعالم کرد: در صورت 
اقدام متقابل ایران، ویزا برای ایرانیان رایگان 
است.شبکه خبری »الفرات« عراق اعالم کرد : 
شورای وزیران )کابینه( عراق معافیت ایرانی ها 
از هزینه روادید )ویزا( را به شرط اقدام متقابل 

ایران )برای عراقی ها( تصویب کرده است.
*دولت عراق اعالم کرد:  به دلیل نگرانی 
از نفوذ عناصر داعش از س���وریه به عراق 
۲۰ ه���زار نیروی رزمی خود را به مرزهای 
غربی اعزام کرده است.روزنامه عراقی »المدی« 
نوشت : اطالعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه 
همچنان شماری از عناصر داعش در تونل های 
نزدیک به مرز عراق و شهرک القائم مخفی 

شده  و تجمع کرده اند.
*نخس���ت وزیر اردن  در کاخ الیمامه 
ریاض با »سلمان بن عبدالعزیز آل سعود« شاه 
سعودی دیدار کرد.در این دیدار روابط دوجانبه 
و راهکارهای تقویت و توسعه همکاری های 
دو کشور در زمینه های مختلف و نیز تحوالت 

منطقه ای و بین المللی بررسی شد.
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*برخی منابع اعالم کردند:دولت آلمان 
به رغم ایجاد ممنوعیت فروش تسلیحات به 
عربستان، در یک سال گذشته 4۰۰ میلیون یورو 

به ائتالف سعودی سالح فروخته است.
*بر اس���اس یک سند، واشنگتن شش 
مجوز محرمانه فروش فناوری هس���ته ای به 
عربستان سعودی صادر کرده است. بر اساس 
این سند، »ریک پری« وزیر انرژی آمریکا شش 
مجوز محرمانه به شرکت های آمریکایی برای 

فروش فناوری هسته ای و کمک به عربستان 
سعودی در این زمینه را تأیید کرده است.

*س���فیر پیش���ین انگلیس در آژانس 
بین الملل���ی انرژی اتمی اعالم کرد:  تل آویو 
از نفوذ خود در واشنگتن استفاده می کند تا 
مانع فروش تکنولوژی حس���اس هسته ای به 

ریاض شود.
*ترامپ با انتقاد از کشورهای مکزیک، 
گواتماال و هندوراس در متوقف نکردن موج 
مهاجران غیرقانونی به سمت آمریکا، تهدید 
کرد که احتم���ال دارد مرزهای جنوبی این 

کشور بسته شود.
*وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی 
درباره قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار 
سعودی گفت: تمامی بخش های دولت آمریکا 
به تالش خود برای شناس���ایی عامالن قتل 
جمال خاشقجی و مجازات آنها در هر پستی 
که باشند ادامه خواهند داد.پمپئو با اشاره به 
این موضوع که تا کنون به نوار قتل خاشقجی 
در کنسولگری عربستان در استانبول گوش 

نداده، ابراز اطمینان کرد که به زودی اطالعات 
جدیدی را درباره پرونده قتل خاش���قجی 

دریافت خواهد کرد.
* دانشگاه »الزیتونه« تونس درخواست 
رئیس جمهوری این کش���ور برای اعطای 
دکترای افتخاری به شاه سعودی را رد کرد.

*پدافند سوریه چند هدف متخاصم را بر 
فراز شهر »حلب« سرنگون کرد  و همزمان، 
»تل آویو« مسئولیت حمله به فرودگاه حلب 

را برعهده گرفت.
*»والدمیر سافرونکوف« نماینده روسیه 
در شورای امنیت سازمان ملل گفت که جوالن 

بخش جدایی ناپذیر از سوریه است.
*نماینده سوریه در سازمان ملل ضمن 
غیرقانونی دانستن اقدام آمریکا علیه »جوالن« 
سوریه، اعالم کرد این منطقه اشغالی به آغوش 
کشورش بازخواهد گشت و آمریکا اگر در پی 
رضایت اسرائیل است، یکی دو ایالت خود 

را به اسرائیل ببخشد.
*رژیم صهیونیس���تی قصد دارد طی 
۱۰ س���ال آینده ترکیب جمعیت ساکن در 
بلندی های جوالن اش���غالی را تغییر دهد تا 
شهرک نشینان صهیونیست اغلب ساکنان این 

منطقه اشغالی را تشکیل دهند.
*م���ردم نقاط مختلف س���وریه برای 
س���ومین روز متوالی در محکومیت موضع 
رئیس جمهوری آمریکا درباره جوالن اشغالی 

سوریه تظاهرات کردند.
*ونزوئ���ال برای حفاظت از پایتخت از 
تهدیدات آمریکا اقدام به استقرار سامانه دفاع 

موشکی اس 3۰۰ در »کاراکاس« کرد.
*»دیمیتری پسکوف« سخنگوی رئیس 
جمهوری روسیه گفت: مسکو در امور داخلی 
ونزوئال دخالت نمی کند و امیدوار است که 
دیگر کشورها نیز از این روند تبعیت کنند.

*»ماریا زاخارووا« س���خنگوی وزارت 
خارجه روسیه به تهدید ترامپ علیه مسکو 
برای خارج کردن نیروهای روسی از ونزوئال 
واکنش نشان داد و اعالم کرد:آمریکا به جای 
درخواست خروج روسیه از ونزوئال، خودش 
از سوریه خارج شود . زاخارووا گفت: ترامپ 
پیش���تر تاکید کرده بود که نیروهایش را از 
سوریه خارج خواهد کرد و یک ماه کامل از 
این وعده ترامپ گذشته است اما آیا نیروهای 

آمریکایی از سوریه خارج شدند یا نه؟
* واش���نگتن  اعالم کرد : ترکیه را به 
دلیل خرید س���امانه اس 4۰۰ از روسیه،  از 
برنامه تولید مش���ترک جنگنده های اف-35 

کنار می گذارد.
*رئیس جمهوری آمریکا گفت : مدیر 
گ���وگل در دیدار با وی بر پایبندی خود به 
ارتش آمریکا کامال تاکید کرده است.»دونالد 
ترامپ« اف���زود: مدیر گوگل تاکید کرد که 
کام���ال به ارتش آمری���کا و نه ارتش چین 

متعهد است.
* ژنرال »خلیفه حفتر«، فرمانده ارتش 
لیبی که به عربستان سفر کرده است با ولیعهد 

سعودی دیدار کرد.
*منابع خبری از کشته شدن هشت نفر در 
اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در 

موگادیشو، پایتخت سومالی خبر می دهند.
*ولیعهد ابوظبی در س���فری به مصر با 
رئیس جمهوری این کش���ور دیدار و درباره 
تحوالت منطق���ه و چالش های پیش  روی 

کشورها از جمله تروریسم گفتگو کرد.
*سفیر جدید ایران در هلند رونوشت 
استوارنامه خود را تحویل داد.»علیرضا کاظمی 
ابدی« سفیر جمهوری اسالمی ایران رونوشت 
استوارنامه خود را به خانم  »پاسکاله خروتن 
هویس« مدیرکل تش���ریفات وزارت امور 

خارجه هلند تحویل داد.
*سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با 
اش���اره به حکم دادگاه لوکزامبورگ در رفع 
توقیف دارایی های بانک مرکزی گفت:  ترامپ 
باید بیاموزد که ایرانیان با دیگرانی که ثروت 
کشور و ملت خود را در طبق اخالص تقدیم 
آنان می کنن���د تا از امتیاز حمایت و امنیت 

اجاره ای برخوردار شوند، کامال متفاوتند.
*پارلمان انگلیس در یک رای گیری به 
تمدی���د مهلت برگزیت تا آوریل یا ماه می 
رای مثبت داد.در این رای گیری 44۱ نماینده 
انگلیس به نفع تمدید مهلت خروج از اتحادیه 
اروپا رای دادند و ۱۰5 نماینده نیز با این اقدام 
مخالف���ت کردند.با توجه به رای گیری انجام 
شده، مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا 

آوریل یا ماه می می تواند تمدید شود.

*یک بالگرد نظامی قزاقستان در استان 
»قزل اوردای« این کش���ور س���قوط کرد و 
تمامی ۱3 سرنش���ین آن کشته شدند.بالگرد 
سقوط کرده از نوع میل 8 روسی دو موتوره 
بوده که بیش���ترین تعداد تولید در جهان را 
داش���ته و در بیش از 5۰ کشور جهان از آن 

استفاده می شود.
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*نشست مقدماتی وزرای خارجه اتحادیه 
عرب در تونس برای اجالس س���ران، با رد 
تصمیم آمریکا علیه جوالن س���وریه برگزار 
شد. »خمیس الجهیناوی« وزیر خارجه تونس 
در این نشست گفت: »جوالن یک سرزمین 
عربی اشغالی است و ما بر مخالفت با تصمیم 
آمریکا تأکید می کنیم و این تصمیم باطل است 
و م���ا در همه محافل علیه آن اقدام خواهیم 
کرد«. همزمان وزیر دفاع ترکیه نیز با محکوم 
ک���ردن تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در به 
رسمیت شناختن اشغال جوالن سوریه توسط 
رژیم صهیونیستی، گفت که ترامپ باد کاشته 

و توفان درو خواهد کرد.
*۱۰فلس���طینی در مرز ن���وار غزه با 
سرزمین های اشغالی در آستانه »روز زمین«، 
در پی شلیک مستقیم سربازان صهیونیست، 
زخمی و دهها تن دیگر دچار مسمومیت با گاز 
اشک آور شدند. در خبری همسو، شاه اردن 
در دیدار با همتای مغربی خود بر حمایت از 
قدس و مقدسات، وضعیت تاریخی و حقوقی 
قدس و آثار مذهبی تمدن اسالمی و مسیحی 
آن تأکید کرد. در چنین شرایطی »انور قرقاش« 
وزیر مش���اور دولت امارات عربی متحده در 
امور خارجی در مصاحبه ای خواستار »تغییری 
راهبردی« در روابط میان رژیم صهیونیستی و 
اعراب شد و ادعا کرد که تصمیم قدیمی چند 
دهه قبل اعراب در تحریم اسرائیل اشتباه بوده 
است. این درحالی است که وزارت خارجه 
ایران در بیانیه ای به مناسبت یوم االرض اعالم 
کرد تالش آشکار و پنهان در برقراری مناسبات 
با رژیم صهیونیس���تی هیچ کمکی به احقاق 

حقوق فلسطینی ها نمی کند.
*واشنگتن خواستار تحقیق شفاف درباره 

حمله هوایی ائتالف به رهبری عربس���تان به 
نزدیکی بیمارستانی در شمال یمن شد که طی 
آن ۱۶ نفر کشته و مجروح شدند. جنگنده های 
ائتالف عربس���تان با شلیک موشک به یک 
پمپ بنزین نزدیک ورودی یک بیمارس���تان 
در ۱۰۰ کیلومتری استان صعده در شمال یمن 
حمله کردند که در این حمله هشت شهروند 
یمنی از جمله پنج کودک به شهادت رسیده 

و هشت نفر مجروح شدند.
*پیش نویس اخراج نظامیان آمریکایی 
از عراق در دس���تور کار پارلمان این کشور 
قرار گرفت. یک عضو کمیسیون امنیت ملی 
پارلمان عراق با اشاره به جمع آوری امضای 
۷۰ نماینده اعالم کرد، پیش نویس قانون اخراج 
نیروهای بیگانه به زودی در جلسات پارلمان 
مطرح می شود. از طرفی یک مسئول بلندپایه 
در استان االنبار در غرب عراق فاش کرد که 
نظامیان آمریکایی حاضر در االنبار قضیه »مخبر 
سری« را  از سر گرفته اند تا اطالعاتی درباره 
برخی فرماندهان الحشد الشعبی در االنبار و 

مکان حضورشان جمع آوری کنند.
*سه معارض عربستانی با صدور بیانیه ای 
سیاس���ت های ولیعهد سعودی در »خاموش 
ک���ردن صدای منتقدان« را موجب آوارگی و 
نابودی ملت و کشور خود دانستند. »سلطان 
العجمی«، »فارس الیامی« و »جابر المری« با 
صدور بیانیه مشترکی گفتند: هنگامی که محمد 
بن سلمان، والیت عهدی عربستان را برعهده 
گرفت، ما به ایجاد اصالحات سیاسی، توسعه 
اقتصادی و حقوقی و پاکسازی دستگاه قضایی 
از فساد خوش بین بودیم اما ناامید و شوکه 
شدیم. در چنین شرایطی با وجود فشار برخی 
کشورهای اروپایی، دولت آلمان تصمیم گرفت 
ممنوعیت صادرات سالح به عربستان سعودی 

را برای شش ماه دیگر تمدید کند.
*هزاران نفر از مردم الجزایر با هدف اعمال 
فشار بر »عبدالعزیز بوتفلیقه« رئیس جمهوری 
این کش���ور برای کناره گیری از قدرت، به 

خیابان ها آمدند.
*»جان بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ 

سفید، به مسکو درباره استقرار نظامیان روس 
در ونزوئال و همچنین فعال شدن سامانه دفاع 
موشکی اس 3۰۰ در کاراکاس هشدار داد.

*یکی از داعش���ی های مغرب که در 
اسارت شبه نظامیان ُکرد موسوم به »نیروهای 
دموکراتیک س���وریه« )قسد( است از طرح 
داعش���ی های مغرب برای کودتا علیه ابوبکر 

البغدادی و ناکام ماندن این طرح خبر داد.
*مجلس عوام انگلیس برای س���ومین 
بار پیاپی توافق پیشنهادی نخست وزیر برای 
خ���روج این کش���ور از اتحادیه اروپا را رد 

کرد.
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*»حیدر العبادی« نخس���ت وزیر سابق 
عراق در گفت وگویی تأکید کرد، از آنجایی 
که »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاس���داران ایران در خدمت منافع کشورش 
است به وی احترام می گذارم و ما عراقی ها 
نیز باید در راستای خدمت به منافع کشورمان 

کار کنیم.

* فلسطین اشغالی از صبح امروز )شنبه( 
ش���اهد تظاهرات و اعتصابات سراسری به 
مناسبت چهل و سومین سالگرد »روز زمین« 
و سالگرد آغاز تظاهرات بازگشت است و طبق 
اعالم وزارت بهداش���ت فلسطین، تظاهرات 
روز زمی���ن در نوار غزه تا این لحظه س���ه 
ش���هید و بیش از ۱۰۰ زخمی در پی داشته 
اس���ت. همزمان هزاران نفر از مردم اردن نیز 
با برگزاری تظاهراتی گسترده، حمایت خود 
را از قدس و مسجداألقصی اعالم کردند. در 
ای���ن حال »صائب عریقات«، دبیر کل کمیته 
اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفت، 
زمان آن رسیده که تصمیم سازان عرب نقشه 
راه���ی برای برخورد با دولت آمریکا وضع 
کنند، چ���ون آمریکا به هیچ عهد و پیمانی 

وفادار نیست.
* »امانوئ���ل ماکرون« رئیس جمهوری 
فرانس���ه تأکید کرد، کش���ورش به رسمیت 
شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جوالن 
سوریه را در تضاد با قانون بین المللی می داند.
همزمان »جبران باس���یل« وزیر خارجه لبنان 
نیز بر س���وری بودن ج���والن تأکید کرد و 
گفت: جوالن، س���وری است و سوری باقی 
خواهد ماند و ساکنان آن هم عرب هستند؛ 
این حقیقتی تاریخی است که با تصمیماتی 
از اینجا و آنجا تغییر نخواهد کرد. در خبری 
دیگر رئیس مرکز آش���تی روسیه در سوریه 
تصریح کرد که سرویس های اطالعاتی فرانسه 
و بلژیک به همراه گروههای تروریس���تی در 
حال توطئه برای انجام یک حمله ش���یمیایی 

ساختگی در »ادلب« هستند.
*مشاور امنیت ملی کاخ سفید از تصمیم 
واشنگتن برای اعمال تحریم علیه شرکتهای 
خارجی که با ونزوئال همکاری می کنند، خبر 
داد. همزم���ان »والدیمیر پادرینیو« وزیر دفاع 
ونزوئال گفت که »جان بولتون« مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید برای وی پیام فرستاده  و از 
او خواسته تا عملکردی درست داشته باشد اما 
او در پاسخ، بر مواضع کشورش تأکید کرده 
اس���ت. از سویی وزارت امور خارجه روسیه 
طی بیانیه ای از واش���نگتن خواست تهدیدها 
علیه ونزوئال را متوقف کرده و از کشاندن این 

کشور به جنگ داخلی خودداری کند.

*چهار نفر از س���ران عرب در اجالس 
تونس ش���رکت نمی کنند. منابع آگاه گزارش 
دادند که رئیس جمهوری مصر و شاه مغرب 
در سی اُمین اجالس سران عرب که قرار است 
فردا در تونس برگزار شود، شرکت نمی کنند.
عالوه بر آن »سلطان قابوس« پادشاه عمان و 
»عبدالعزیز بوتفلیقه« رئیس جمهوری الجزایر 
نیز به دلیل بیماری و کسالت در این اجالس 

حضور نخواهند داشت.
*وزارت دف���اع ترکی���ه اعالم کرد که 
جنگنده های نیروی هوایی این کشور تعدادی 
از اهداف متعلق به پ.ک.ک شامل پناهگاه ها 
و انبارهای تس���لیحات در منطقه »هاکورک 
و آواشین-باس���یان« واقع در شمال عراق را 

نابود کردند.
*پلیس فرانسه با استفاده از گاز اشک آور 
معترضان به نظام سرمایه داری را در پاریس 
متفرق کرد. معترضان به نظام سرمایه داری در 
فرانسه امروز )شنبه( برای بیستمین هفته متوالی 
در پاریس به خیابان ها آمده و علیه سیاست های 
اقتصادی »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری 

فرانسه تظاهرات کردند.
*وزیر خارجه آمریکا با انتشار پیامی در 
شبکه اجتماعی توئیتر از پایان فعالیت »هیثر 
نوئرت« سخنگوی وزارت خارجه این کشور 

در این سمت خبر داد.
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*اتحادی���ه عرب در بیانیه پایانی خود 
تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره جوالن 
اش���غالی سوریه را محکوم و تاکید کرد که 
جوالن بر اساس قوانین بین الملل، سرزمینی 
سوری بوده و هر توافقی که حاکمیت سوریه 
ب���ر جوالن را نقض کند باطل و غیرقانونی 
است. در خبری مرتبط، امیر قطر در اعتراض 
به س���خنان ضد ایرانی و ترکیه ای دبیر کل 
اتحادیه عرب در نشست سران این اتحادیه 
به میزبانی تونس، بدون ایراد سخنرانی خود، 
این نشست را ترک کرد. خبرگزاری آناتولی 
هم گزارش داد نیمی از سران کشورهای عربی 
در اجالس تونس شرکت نکردند. در خبری 

دیگر علیرغم وعده های پیشین رئیس جمهور 
آمریکا برای خروج تمامی نظامیان این کشور 
از س���وریه، مقامات پنتاگون در نظر دارند 
همچنان ۱۰۰۰ نظامی این کشور را در سوریه 

حفظ کنند.
*س���فارت ایران در بیانیه ای اعالم کرد، 
از فردا )دوشنبه( صدور روادید رایگان برای 
عراقی هایی که قصد س���فر به ایران را دارند، 
آغاز می شود. خبر دیگر اینکه »نبیه بری« رئیس 
پارلمان لبنان به منظور دیدار با مقامات عراقی 

در سفری رسمی وارد بغداد شد.
*برزیل یک دفتر دیپلماتیک در قدس 
اشغالی افتتاح کرد. به دستور رئیس جمهوری 
برزی���ل و در راس���تای خوش خدمتی به 
صهیونیس���ت ها، دفتر رای���زن فرهنگی در 
س���فارتخانه این کشور از تل آویو به قدس 
اش���غالی منتقل شد. در خبری دیگر در پی 
حضور ش���مار زیادی از مقام ها و اتباع رژیم 
صهیونیستی در کنفرانس اقتصادی ماه آینده 
بحرین، وزیر صنعت کویت از شرکت در این 
نشست انصراف داد. همزمان پارلمان بحرین 
هم دع���وت کنفرانس اقتصادی بین المللی 
منامه از شخصیت های رژیم صهیونیستی برای 
حضور در ای���ن کنفرانس را محکوم کرد. 
در روی���دادی دیگ���ر یک روز پس از آنکه 
تک تیراندازهای ارتش رژیم صهیونیستی چهار 
فلسطینی ش���رکت کننده در راهپیمایی »روز 
زمین« را به شهادت رساندند، تانک های این 
رژیم هم مناطق مس���کونی در مرکز غزه را 

هدف قرار دادند.
*روزنامه »گاردین« در گزارشی اختصاصی 
در مورد وضعیت زندان های عربستان سعودی، 
نوش���ت که یک گزارش محرمانه که برای 
پادشاه سعودی تهیه شده، وجود شکنجه در 
زندان های سعودی را اثبات می کند. از طرفی 
روزنامه واشنگتن پست در مطلبی با بیان اینکه 
روابط آمریکا و سعودی تا زمان پاسخگویی 
ریاض درباره قتل خاشقجی، در هاله ای از ابهام 
اس���ت، نوشت: در حالی که نزدیک به شش 
ماه از قتل روزنامه نگار سعودی منتقد ریاض 
می گذرد و هن���وز جزئیات تازه تری از این 
واقعه هولناک منتشر نشده اما روابط آمریکا و 
عربستان سعودی رو به وخامت است. همزمان 
سعودی ها به انتقام افشای قتل خاشقجی، تلفن 

مالک واشنگتن پست را هک کردند.
* دادگاه کیفری قاهره ۱8 نفر از مخالفان 
کودت���ای نظامی در این کش���ور را به اتهام 
تشکیل گروه وابسته به داعش به حبس ابد 

محکوم کرد.
* اس���تقالل طلبان کاتالونیا که خواستار 
جدایی این منطقه از اسپانیا هستند، در شهر 
»بارس���لون« تظاهرات برپ���ا کردند که این 
تظاهرات با ورود حامیان اتحاد این کشور، به 

درگیری کشیده شد.
*جست وجوی پلیس لندن برای یافتن 
عامل حمله زنجیره ای با سالح سرد ادامه دارد. 
پلیس لندن با اعالم وقوع چند حمله کور با 
چاقو در نقاط مختلف این ش���هر، از ساکنان 
پایتخت انگلیس خواس���ته تا زمان بازداشت 

ضارب، هوشیار باشند.
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*نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در دیدار 
با نخست وزیر عراق اعالم کرد، امکان نقش 
پررنگ تر عراق در آشتی میان عربستان سعودی 
و ایران وجود دارد. نبیه بری که یکش���نبه 
)دیروز( وارد عراق شده بود امروز به دیدار 
آیت اهلل العظمی »سید علی سیستانی« از مراجع 
عظام تقلید رفت. در خبری دیگر نخس���ت 
وزیر عراق از ستاد فرماندهی عملیات بغداد 
خواست همه اقدامات الزم برای تسهیل ایاب 
و ذهاب زائران در ایام زیارتی ش���هادت امام 

موسی کاظم)ع( مبذول کنند.
*»فدریکا موگرینی« مس���ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در نشس���ت اتحادیه 
عرب در تونس مجددا بر مواضع کشورهای 
اروپایی در زمینه حاکمیت سوریه بر جوالن 
تاکید کرد و گفت: نادیده گرفتن قطعنامه های 
سازمان ملل درباره جوالن راه حل نیست. این 
درحالی اس���ت که حزب اهلل لبنان در واکنش 
به اجالس سران اتحادیه عرب در تونس و 
بیانیه آن در مورد جوالن اش���غالی سوریه و 
قدس اش���غالی، آن را متناقض با واقعیت و 
ناچیز خواند. از سویی اهالی برخی شهرهای 
سوریه با شرکت در تظاهراتی بر هویت سوری 
جوالن تأکید کردند و تصمیم آمریکا را مخالف 

با قانون بین الملل خواندند.
*نتایج غیررسمی شمارش آرای انتخابات 
شهرداری ها و شوراهای ترکیه از پیروزی حزب 
حاکم عدالت و توسعه حکایت دارد اما حزب 
اردوغان نتیجه انتخابات را در آنکارا به رقیب 
واگذار کرده است. نتایج غیر رسمی اعالم شده 
از سوی خبرگزاری آناتولی نشان می دهد که 
حزب حاکم ترکیه بعد از آنکارا، در انتخابات 
ش���هرداری استانبول هم شکست خورد. از 
سویی بعد از شکست حزب رئیس جمهور 
ترکیه در انتخابات شهرداری  آنکارا، دبیرکل 
این حزب گفته در صورت بازش���ماری آراء 
در پایتخت، نتیجه به نفع حزب حاکم تغییر 
می کند. در این حال سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران برگزاری موفقیت آمیز انتخابات 
سراس���ری محلی و شهرداری ها در ترکیه را 
به دولت و ملت این کشور تبریک گفت. در 
خبری دیگر واشنگتن قرارداد ارسال قطعات 
جنگنده ه���ای اف-35 به ترکیه را به دلیل 
تصمیم آنکارا برای خرید اس-4۰۰ از روسیه 

متوقف کرد.
*ارتش توئیتری نتانیاهو لو رفت. گزارش 
یک نهاد دید ب���ان فعالیت های اینترنتی در 
فلسطین اشغالی نشان می دهد صدها حساب 
هماهنگ با حزب حاکم رژیم صهیونیستی، در 
توئیتر و فیس بوک مشغول حمایت از نتانیاهو 

و حمله به رقبای او هستند. خبر دیگر اینکه 
رسانه های رژیم صهیونیستی از سفر مخفیانه 
مش���اور امنیت این رژیم به مصر به منظور 
گفت وگو با مقامات این کشور برای دست یابی 
ب���ه توافق آتش بس با گروه های مقاومت در 

نوار غزه خبر دادند.
*شبکه تلویزیونی الجزایر از استعفای 
عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور فعلی این 
کشور طی روزهای آینده مطابق با ماده ۱۰۲ 

قانون اساسی این کشور خبر داد.
*»محمد بن سلمان بن عبدالعزیز« ولیعهد 
و وزیر دفاع عربس���تان سعودی سنگ بنای 
ایج���اد یک مرکز نظامی جدید تحت عنوان 
»مرکز جنگ هوایی« را در پایگاه هوایی »ملک 
عبدالعزیز« در شهر »ظهران« استان »الشرقیه« 

گذاشت.
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*»عبدالعزیز بوتفلیقه«، رئیس جمهوری 
الجزایر شامگاه سه شنبه )۱3 فروردین( رسما 
اع���الم کرد که از قدرت کناره گیری می کند.
رئیس جمهوری الجزایر به ش���ورای قانون 
اساس���ی این کشور رسما اعالم کرد دوران 
ریاس���ت جمهوری وی به پایان رسیده و از 
قدرت کناره گیری می کند. ارتش الجزایر طی 
بیانیه ضمن اعالم حمایت از خواسته های مردم 
این کشور خواستار اجرای قانون اساسی برای 
پر کردن خأل ریاست جمهوری شد. فرماندهان 
ارتش الجزایر به ریاست »احمد قائد صالح«، 
رئیس ستاد کل ارتش این کشور عصر امروز 
برای بررسی اوضاع الجزایر نشستی برگزار 
و پس از پایان این نشست بیانیه ای را قرائت 
کرد. ارتش الجزایر در این بیانیه، با بیان اینکه 
»دیگر جای وقت کش���ی نیست«، خواستار 
اجرای بندهای هفت، هش���ت و ۱۰۲ قانون 

اساسی این کشور شد.
*سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت 
ملی و رئیس ائتالف اصالح و س���ازندگی 
ع���راق تحریم های جدید آمریکا علیه ایران 
را شدیدا ً محکوم کرد. رهبر جریان حکمت 
مل���ی عراق تحریم ایران را ظالمانه توصیف 
کرد و تداوم این سیاس���ت را خطری برای 
امنیت منطقه دانس���ت. به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، یک مقام ارش���د دولت آمریکا که 
خواس���ته نامش فاش نشود، در گفت وگو با 
رس���انه ها گفته واشنگتن به مناسبت سالگرد 
خ���روج آمریکا از توافق هس���ته ای با ایران 
)برجام(، در حال بررسی اعمال تحریم های 
تازه علیه بخش هایی از اقتصاد ایران اس���ت 
که تاکنون تحریم نش���ده اند. از سویی منابع 
مطلع می گویند وزیر خارجه آمریکا در سفر 
به بیروت تالش کرده با طرح ادعاهایی علیه 
، مقام های لبنانی را علیه جمهوری  حزب اهللهّ

اسالمی ایران تحریک کند.
*رهبر معنوی شیعیان بحرین، استقبال 
از شرکت صهیونیست ها در کنفرانس منامه را 
گامی در مسیر »تحقیر و تسلیم« خواند. پس از 
انتشار اخباری مبنی بر مشارکت صهیونیست ها 
در کنفرانس منام���ه در هفته آینده، آیت اهلل 
عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین امروز 
)سه شنبه( بیانیه ای صادر کرد. در بیانیه مذکور 
آمده، استقبال از مشارکت صهیونیست ها در 
کنفرانس بین المللی اقتصادی که قرار است در 
بحرین برگزار ش���ود، گامی در مسیر »تحقیر 
و تسلیم« است. آیت اهلل عیسی قاسم در ادامه 
تأکید کرد: عادی سازی روابط و گام های سریع 
در راستای راضی کردن دشمن اسرائیلی، کنار 
زدن خواست امت، ملت و وطن و مراعات 

خواست دشمن صهیونیست است.
*آمریکا به آنکارا هش���دار داد قرارداد 
این کش���ور با روسیه برای خرید اس 4۰۰ 
تمامی قراردادهای تسلیحاتی با واشنگتن را 

تهدید می کند.
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*رئیس جمهوری مستعفی الجزایر، به 
دلی���ل حوادث پیش آمده طی نزدیک به دو 
ماه گذش���ته در این کشور از مردم خواست 
او را ببخش���ند.»عبدالعزیز بوتفلیقه«، از مردم 
کشورش به خاطر تصمیمات و اقدامات خود 
طی نزدیک به دو ماه گذش���ته عذرخواهی 
کرد. همزمان ش���ورای قانون اساسی الجزایر 
بعد از تشکیل اولین جلسه به دنبال استعفای 
رئیس جمهوری این کش���ور، وضعیت خأل 
ریاستی در این کشور اعالم کرد و پارلمان را 
در جری���ان این تصمیم و وضعیت قرار داد. 
شورای قانون اساسی الجزایر همچنین استعفای 

»بوتفلیقه« را پذیرفت.
*»برهم صالح« رئیس جمهوری عراق در 
گفت وگ���و با روزنامه قطری »العرب« گفت 
فداکاری های »الحشد الشعبی« قابل فراموش 
کردن نیست. در خبری دیگر بزرگترین هیأت 
اقتصادی عربس���تان سعودی به همراه هفت 
وزیر طی س���فر رسمی دو روزه وارد بغداد، 

پایخت عراق شد.
*مفتی کل سوریه در اظهاراتی بر هویت 
اصلی جوالن تأکید کرد و گفت: جوالن برای 
ماست. »احمد بدرالدین حسون« تصریح کرد: 
جوالن برای ماس���ت و به س���رزمین ما باز 
خواهد گش���ت و دوباره به زبان ما صحبت 
می کند؛ کس���انی که در جنگ نظامی علیه 
سوریه شکست خورده اند جنگ اقتصادی به 
راه انداخته اند. در رویدادی دیگر خبرگزاری 
رویترز به نقل از شبه نظامیان مورد حمایت 
آمری���کا گزارش داد که چهار انتحاری خود 
را در ش���هر »الرقه« واقع در ش���مال سوریه 

منفجر کردند.
*یک روزنام���ه آمریکایی از پرداخت 
رش���وه و حق السکوت توسط رژیم سعودی 
به خانواده خاشقجی، حدود شش ماه بعد از 
قتل هولناک وی در کنسولگری عربستان در 
استانبول خبر داد. روزنامه »واشنگتن پست« 
نوش���ت که رژیم سعودی  برای جبران قتل 
خاشقجی، خانه هایی به ارزش چندین میلیون 
دالر در این کشور و همچنین مستمری ماهانه 
و 5 برابر بیشتر از معمول به فرزندان وی اعطا 
کرده است. گفته می شود دو دختر و دو پسر 
خاشقجی که هم اکنون در حال مذاکره بر سر 
»خون بها« و دیه پدر مقتول خود هس���تند، 
احتماال بتوانند بعد از تکمیل مراحل دادرسی 
و محاکمه عامالن قتل پدرشان طی ماه های 
آینده، حتی بیشتر از ده ها میلیون دالر یک جا 

از رژیم سعودی استحصال کنند.
*معاون رئیس جمهور آمریکا به آنکارا 
به دلیل اصرار برای خرید اس 4۰۰ از روسیه 
هش���دار داد و گفت که این کشور باید بین 
باقی ماندن به عنوان شریکی مهم در ناتو یا 
به خطر انداختن این مشارکت انتخاب کند. 
این درحالی است که وزیر امور خارجه ترکیه 
قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی اس-4۰۰ 
از روسیه را نهایی شده توصیف کرد. همزمان 
رئیس ستاد ارتش آمریکا با اشاره به قدرت 
تس���لیحاتی اتمی روسیه، مدعی شد که این 
کشور تنها تهدید موجودیتی فعلی برای ایاالت 

متحده است.
*مجلس عوام انگلیس طرحی را تصویب 
کرد که بر اساس آن مانع از خروج انگلیس از 

اتحادیه اروپا بدون توافق می شود.

جهان در تعطیالت نوروزی

دیدار نبيه بری با آیت اهلل العظمی سيستانی

 استقرار موشک های اس 300 روسی در ونزوئال
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بعد از دو هفته استراحت و گشت و گذار، 
بهتر اس��ت قبل از آن که به زندگي ماش��يني 
و سخت و فشرده تان برگرديد، فکر کنيد که 
چطور مي توانيد بين تفريح و کار تعادل ايجاد 
کنيد؟ چطور مي توانيد کاري کنيد که حسرت 
تعطي��ات دو هفت��ه اي نوروز را نخوريد و در 
طول س��ال، چش��م انتظار نوروز بعد نباشيد. 
ق��دم اول را همي��ن ح��اال برداري��د و براي 
روزهاي هفت��ه، يک برنامه تفريحي تدارک 
ببينيد. ما هم برايتان پيشنهادهايي داريم که 

خواندنشان خالي از لطف نيست. 

. . . تائتر
طريقه حکومت گجرخان

تماش��اخانه س��نگلج اين روزه��ا ميزبان نمايش 
»طريقه حکومت گجرخان« اس��ت که از 9 اس��فندماه 
97 روي صحنه رفته و تا پايان فروردين ماه هر ش��ب 

ساعت 19:30 اجرا دارد.
 اي��ن نماي��ش که به کارگردان��ي مجيد امرايي و 
احسان ملکي و بر اساس نمايشنامه اي از مجيد امرايي 
س��اخته ش��ده، با زبان طنز وقايع عصر قاجار و حيف و 

ميل هاي آن زمانه بي اقتدار و بيمارگونه را مورد نظر قرار داده است. 
ماجراي اين نمايش، به تخت نشستن خان حاکم )گجرخان( است که به مردم وعده ها مي دهد و در 

اين بين، ديوانيان تکليف شان روشن است اما مردم، نه.
 در اين نمايش زري اماد، ش��اهين عايي نژاد، س��عيد عبدالهي، فرامرز قليچ خاني، ش��هرام مس��عودي 
و ميثم يوسفي نقش آفريني مي کنند. مدت زمان نمايش 1 ساعت است و قيمت بليت آن 25 هزار تومان 

تعيين شده است.
  ب��راي تماش��اي اي��ن نماي��ش باي��د ب��ه ته��ران، خياب��ان بهش��ت، ضل��ع جنوب��ي پ��ارک ش��هر

 مراجعه کنيد. 

خدايا
هم��راه  و  س��از  س��يرابمان  و  بفرس��ت  ب��اران 
ب��ا باران��ى  فزاين��ده و ريزن��ده، از اب��رى در آف��اق 
 رون��ده و گياه��ان زيب��ا رويانن��ده، رحم��ت  خ��ود بر ما

 ارزانى دار . 
خدايا ميوه ها را برسان و بر بندگانت احسان فرماى، 

گل ها را شکفته گردان و زمين خود زنده نماى. 
فرشتگان خود، آن فرستادگان  بزرگوار را بفرماى تا 
از سوى تو، بارانى سودمند و پيوسته و فراوان و گسترده 
و تند بار بياورند و همه جا را سيراب سازند، تا زمين مرده 
را زنده نمايى و هر چه را از دست رفته است بازگردانى و 
آنچه روييدنى اس��ت  برويانى و در روزى مردم گش��ايش 
ده��ى، با چن��ان ابرى انبوه، گرانبار، خوش و بى زيان و از 
کران تا کران که از آن آواز تندر ايد و بارانش مايم  و پر 

دوام بود و برقش فريبناک نبود . 

دعاي نوزدهم صحيفه سجاديه

یک تکه آسمان

 تعطيات نوروز که امسال چند روزي هم بيشتر بود به پايان رسيد و 
حاال يک سال تازه است و کار و تاش. حتما فکرها و آرزوهاي زيادي براي 

سال جديد داريد اما از طرفي هنوز در حال و هواي تعطيات هستيد .
بازگشت به زندگي عادي بعد از تعطيات طوالني کار سختي است. 
براي اينکه بتوانيد به زندگي عادي و روزمره بازگرديد و براي آرزوهايي که 
در ذهن تان داريد برنامه ريزي کنيد بايد راه و روش درس��ت را پيدا کنيد. 

اولين قدم سال جديد را بايد محکم و درست برداريد .
زود بخوابيم، زود بيدار شويم

چندين روز تعطيلي باعث مي شود هم ذهن و هم جسم دچار رخوت و 
تنبلي شود و به قول قديمي ها پشت مان باد بخورد. ريتم زندگي خانوادگي 
هم بهم مي خورد. بچه ها تا ديروقت بيدار مي مانند و تا ديروقت مي خوابند و 

ممکن است روزهاي اول مدرسه برايشان خيلي سخت بگذرد .
اولين قدم را بايد از همين جا برداريد. اگر بتوانيد زندگي بچه ها را به 
حال��ت قب��ل از تعطيات بازگردانيد تا حدود زيادي زندگي به روال خودش 

نزديک مي شود. اول بايد ساعت خواب و بيداري کودکان تنظيم کنيد. 
چند روزي س��عي کنيد بچه ها پيش از س��اعت خواب س��راغ بازي ها 
و فعاليت ه��اي هيجاني نروند. کار با گوش��ي هاي موبايل و دس��تگاه هاي 
الکترونيک��ي را مح��دود کني��د و به آنها بگوييد حداقل يک س��اعت قبل از 
خواب بايد کار با اين دس��تگاه ها را تمام کنند. مراقب هم باش��يد که اين 

کار حتما انجام شود .
حاال نوبت تنظيم ساعت خواب خودتان است که مثل بچه ها حسابي 
به هم خورده اس��ت. به هم خوردن نظم خواب ش��ب صبح ها براي افراد 
مش��کل به وجود مي آورد و دقيقًا اين مس��اله است که بعد از تعطيات شما 
را دچار مشکل مي کند. شما هم بهتر است حدود يک ساعت قبل از خواب 
ديگر با دستگاه هاي الکترونيکي مثل تلويزيون و گوشي موبايل کار نکنيد 
چون مي توانند در ساعت خواب اختال ايجاد کنند. بهتر است حدود يک 
ساعت قبل از خواب، از نظر جسمي و ذهني شرايط آرامي را براي خود فراهم 
کنيد. دوش گرفتن، کتاب خواندن و گوش دادن به يک موسيقي بي کام 

آرامش بخش، برنامه هاي مناسبي براي قبل از خواب هستند .

استفاده از نور طبيعي صبح براي بيدار شدن هم مناسب است. اگر شب 
قبل پرده هاي اتاق را کنار بزنيد، صبح پيش از زنگ س��اعت با نور روز از 
خواب بيدار مي شود. حتي اگر بعد از روشن شدن هوا از خواب بيدار نشويد، 
خواب به مرور س��بک مي ش��ود و بدون احساس خستگي بيدار خواهيد شد. 

نور طبيعي عاوه بر تنظيم ساعت زيستي بدن، ذهن را فعال مي کند .
اينکه ساعت و آالرم گوشي تان زنگ بزند و شما بگوييد 5 دقيقه ديگر 
بيدار مي شود کاري است که خيلي ها عادت به انجامش دارند مخصوصًا بعد 
از تعطيات. اما تمديد زمان خواب براي چند دقيقه بيشتر بعد از زنگ ساعت، 
بدترين کاري است که مي توانيد با به هم خوردن ريتم ساعت زيستي بدن 
خ��ود انج��ام دهيد. چ��ون دوباره به خواب عميق مي رويد و هر بار که زنگ 
س��اعت تکرار مي ش��ود، س��خت تر از دفعه پيش از خواب بيدار مي شويد و 
در نتيجه بعد از بيدار ش��دن از خواب بدخلق و بي حوصله مي ش��ويد. بعد از 
شنيدن زنگ ساعت بيدار شويد، پرده ها را کنار بزنيد و اجازه دهيد ساعت 

بدن شما با نور روز تنظيم شود .
تغذي��ه ه��م در اين زمينه به ش��ما کمک مي کند. اگر بتوانيد س��اعت 
خوردن وعده هاي غذايي را در طول روز ثابت نگه داريد، س��اعت خواب و 
بيداري هم مشخص و ثابت مي شود. مخصوصًا وعده هاي صبحانه و شام. 
شام را چند ساعت پيش از خواب بخوريد که تا زمان خواب، غذا تا حدودي 
هضم شود و کمک کند زودتر و آرام تر به خواب عميق برويد. اگر صبحانه 
را در ساعت مشخصي از صبح بخوريد صبح ها، ساعت زيستي بدن نزديک 
به زمان صرف صبحانه شما را آماده بيدار شدن مي کند. مصرف غات، شير 
کم چرب و نوش��يدن آب کافي پيش از خواب مي تواند به کنترل و تنظيم 
ريتم طبيعي بدن کمک کند. اما قهوه، ش��کات و غذاهاي تند نمي گذارد 

سر وقت و خوب بخوابيد .
وقتي خوابتان تنظيم شود در طول روز کمتر خسته، کسل و بي حوصله 
خواهيد بود. حالت هايي که بيشتر مردم بعد از تعطيات دچارش مي شوند. 
سعي کنيد سرتان را در طول روز گرم کنيد و با برعهده گرفتن وظايف تازه 
و ريختن برنامه هاي جديد خودتان را از حال و هواي تعطيات دور کنيد. 

همان کاري که قرار است برايتان توضيح دهيم .

برنامه هاي سال جديد
شايد کلي خاطره داشته باشيد از برنامه هايي که اول هر سال ريخته ايد 
و بعد هم بي خيالش شده ايد و رهايشان کرده ايد. براي اينکه اين بار بتوانيد 
برنام��ه خوب��ي بريزيد و انجامش بدهيد اول باي��د بدانيد که برنامه موفق، 
برنامه اي است که نوشته شود. برنامه اي که مي ريزيد در يک سالنامه سال 

جديد بنويسيد .
هدف هايت��ان را ب��ه دو بخش جزيي و کلي تقس��يم کنيد. هدف هاي 
کل��ي مث��ل ب��اال بردن زمان مطالعه را جداگانه و اهداف جزيي مثل کاهش 
وزن را جداگانه بنويس��يد و براي هرکدام برنامه ريزي کنيد. اولويت بندي 
اهداف هم بسيار مهم است. اگر در اين بخش اشتباه کنيد ممکن است به 

مساله اي که واقعًا در زندگي تان مهم است درست نرسيد .
مشخص کنيد چرا اين هدف انتخاب کرده ايد و چرا مي خواهيد به آن 
برس��يد. بعد هم مش��خص کنيد که چگونه مي خواهيد به هدف تان برسيد. 
وقتي دليل انتخاب هدف برايتان مشخص باشد احتمال موفقيت تان بيشتر 
مي شود .ببينيد چه چيزهايي الزم داريد تا به هدف هايتان برسيد و البته چه 
امکاناتي داريد. حتي ممکن است با توجه به امکانات تان متوجه شويد بهتر 
است تغييراتي در اهداف تان بدهيد. برنامه هايي که مي دانيد امکاناتش يا 

توانايي انجامش را نداريد در نظر نگيريد و سراغش نرويد .
حتما فرصتي در نظر بگيرند تا مش��خص ش��ود که چند روز در هفته 
يا ماه را براي رس��يدن به هدف  هايش��ان بايد اختصاص بدهبد. اين زمان را 
بايد دقيق و با توجه به ويژگي هاي شخصيتي تان مشخص کنيد. اگر زمان 
کم باش��د و ش��ما کمي تنبل باشيد قطعًا نمي توانيد سر وقت برنامه را انجام 
دهيد .مي توانيد برنامه ها را به برنامه هاي جزيي تر و کوچکتر تقس��يم کنيد 
تا هم تعيين زمان برايش��ان راحت تر باش��د و هم بهتر به هدف تان برس��يد. 
وقت��ي مي بيني��د به يکي دو بخش کوچک از هدف تان رس��يده ايد انرژي و 

انگيزه بيشتري براي ادامه حرکت تان مي گيريد. 
پش��تکار داش��تن براي انجام برنامه ها، نااميد نشدن و فرصت دادن به 
خود و صبوري مسائلي است که در اين برنامه ريزي ها و رسيدن به آنها به 

شما بسيار کمک مي کند. 

بازگشت به زندگي 
بعد از تعطيالت

    يگانه خدامي
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مي ايس��تم جلوي آينه و خودم را مرتب مي کنم. 
دس��تي به مانت��وي آبي ام مي کش��م و دکمه هايش را 

مي بندم. روز مهمي است.
 مثل همه مواقع ديگري که استرس دارم حلقه ام 
را در انگش��تم مي چرخانم. س��عي مي کنم اضطرابم را 

مخفي کنم و آن را توي صورتم نشان ندهم.
 از اول سال منتظر اين روز بودم. امير هم مي آيد 
و کنارم مي ايستد. خودش را توي آينه نگاه مي کند. او 
هم هيجان زده است. آهنگي را زير لب زمزمه مي کند 

و يقه اش را مرتب مي کند. مي گويم: 
 �  مي بينم کبکت خروس مي خونه! 

 + نخونه؟ پنجاه ميليون پول کمي نيستا عزيزم! 
 �  آره راست مي گي...

لبخند زورکي مي زنم و س��عي مي کنم ناراحتش 
نکنم. اينقدر توي دلم آشوب است که نمي توانم به بعد 
از گرفتن چک فکر کنم. اگر از طرحم خوششان نيايد 

و پول را ندهند چه؟
نه! امکان ندارد! من چهار ماه اس��ت که ش��ب تا 
صب��ح روي اين طرح کار مي کنم. همه توي ش��رکت 
مي گويند اين بهترين طراحي است که تا به حال توي 
ش��رکت اجرا شده است. امکان ندارد دوستش نداشته 
باش��ند. انگار يکي توي مغزم با پتک مي کوبد. س��رم 

درد مي کند. 

 + چي ش��ده؟ 
چرا اينقدر نگراني؟   

سعي مي کنم در چشمانش نگاه نکنم.
 �  نمي دونم اگه طرحم رو دوس��ت نداش��ته باشند 

چي؟
 + چي مي گي مارال؟ دوس��ت دارن! 100 درصد 

دوست دارن! به اين چيزا فکر نکن. 
  ش��انه هايم را ب��اال مي ان��دازم و نگاهم را از توي 
چش��مانش برم��ي دارم. دوباره به آين��ه نگاه مي کنم و 
گوش��ه ش��الم را جلو مي کشم. کفش هايم را مي پوشم. 
امي��ر ک��ه رفته ب��ود توي آش��پزخانه تا قه��وه اش را 
 ب��ردارد، مي آي��د س��متم. بغلم مي کند. ص��داي پتک

 قطع مي شود. 
از در بي��رون مي آيم. اولين روزي اس��ت که من 
زودتر از امير از خانه بيرون مي آيم. بايد تا س��ر کوچه 
را پياده بروم، بعد از آنجا تاکس��ي مي گيرم تا انقالب، 
توي تاکسي نشسته ام و راديو روشن است. هواشناسي 

طوفاني را براي تهران پيش بيني مي کند. 
م��رد ميانس��الي با کاله خاکس��تري که موهاي 
جوگندم��ي اش از زير آن بيرون زده، روي صندلي جلو 
نشس��ته است. با شنيدن اين خبر به طرز تحقير آميزي 
مي خن��دد و مي گويد:   طوفان؟ اونم اول تابس��تون؟ ما 
توي زمستونش��م طوفان نداريم چه برس��ه به االن تو 

اين گرما!
 از صحبت هاي بي معني مردم اعصابم بيش��تر به 
هم مي ريزد. حتي کله س��حر هم از غر زدن دس��ت بر 
نمي دارند. هدفونم را در مي آورم و در گوشم مي گذارم 

تا حداقل لحظاتي از آهنگ هايم لذت ببرم. 
خان��م جوان��ي با بچه اي حدوداً يک س��اله که در 
بغلش است، کنارم نشسته است. با بچه بازي مي کنم 
تابه شرکت مي رسيم. از ماشين پياده مي شوم و داخل 

مي روم. 
از پله هاي س��اختمان که پر از گلدان اس��ت باال 
م��ي روم. آقارض��ا در حال تميز کردن پله اس��ت. به او 
خس��ته نباش��يد مي گويم و به باال رفتن ادامه مي دهم. 
در دلم به آقا رضا غر مي زنم که کس��ي را نمي آورد تا 
آسانس��ور را درس��ت کند. دو طبقه بيش��تر نيست ولي 

احساس مي کنم پله ها تمامي ندارند. 
به در ش��رکت ميرسم، نفس��ي مي کشم و داخل 
م��ي روم. هم��ه خيلي ذوق و ش��وق دارند. من اصال به 
روي خودم نمي آورم که اس��ترس دارم. الدن بدو بدو 

به سمت من مي آيد.
 احس��اس مي کنم چيزي در او تغيير کرده است. 
موهايش؟ نه! ش��ايد فقط دارم توهم مي زنم. از صبح 
همه چيز به نظرم متفاوت مي آمد. بي خيالش مي شوم. 
ل��پ ت��اپ را باز مي کن��م و روي ميز مي گذارم. طرح را 

به او نشان مي دهم .
 + واي دختر! گل کاشتي. خيلي خوبه. واقعًا عاليه. 
جدي بهترين گزينه براي طراحي خودت بودي. راستي 
آقاي باقري زنگ زد و گفت تا يک ربع ديگه مياد براي 

دريافت طرح ها. ضربان قلبم تندتر مي شود .
 �  ي��ا خدا! ي��ه ربع ديگه؟ الدن من دارم مي ميرم 

از استرس.  
 + نگران نباش بابا! استرس چيه. وايسا برم برات 
يه چايي بيارم. به طرح نگاه مي کنم. شروع مي کنم به 

اصالح هاي آخر. در اتاق را مي زنند .
 � بفرماييد .

  در اتاق باز مي ش��ود و آقاي باقري داخل مي آيد. 
آنقدر به اين س��رعت انتظار ديدنش را نداش��تم که هاج 
و واج اول به او نگاه مي کنم و بعد به س��اعت. درس��ته! 

20 دقيقه گذشت.
راهنمايي ش��ان مي کن��م تا بنش��ينند و ش��روع 
مي کن��م ط��رح را برايش��ان توضيح مي ده��م. خيلي 
دقي��ق به حرف هاي من گ��وش مي دهند. بعد از اتمام 
توضيح��ات با اخم خاصي که من را نگران مي کند، به 

مانيتور زل مي زند.
 بع��د از چن��د دقيقه مي گويد  : مگه ق��رار نبود تو 
ات��اق من يه بالکن باش��ه؟ گفته بودين طرح رو کامل 

تحويل مي ديد که !

. . .  گشت و گذار

ارس
ارس که در شمال غربي ايران قرار دارد، يکي از 

بکرترين مناطق ايران براي سفر بهاري است. 
اي��ن منطق��ه 51 ه��زار هکتار وس��عت دارد و با 
جمهوري ه��اي ارمنس��تان، آذربايج��ان و جمهوري 

خودمختار نخجوان همسايه است .   
س��احل رودخان��ه ارس از جلف��ا ت��ا خداآفري��ن 
ب��ا کوه ه��اي سرس��بز و س��ر ب��ه فل��ک کش��يده، 

 دش��ت هاي زيب��ا، روده��اي خروش��ان، جنگل ه��اي انب��وه، حيات وحش ک��م نظير ميزبان گردش��گران 
نوروزي است .  

 آب و هواي مناس��ب و پوش��ش گياهي متنوع ش��امل ني زار، بوته زار، درختچه هاي گز و انار، افرا و 
نسترن، بيد، زرشک، گردو، گياهان مرتعي و دارويي توجه هر گردشگري را براي سفر به اين منطقه جلب 

مي کند.
 در دش��ت هاي اين منطقه زيبا حيواناتي چون آهو، مارال، قوچ، ميش، بز، پلنگ و خرس قهوه اي در 
سرزمين زيبايي ها مي تازند و سياه خروس، کبک، عقاب طاليي، اردک، حواصيل، اگرت و بوتيمار، قرقاول، 

طرالن و باالبان در پستي و بلندي زمين سبزش مي خرامند. 

. . .  کتاب
مادام پيلينسکا و راز شوپن  

داس��تان بلند »مادام پيلينس��کا و راز شوپن« که 
توسط نشر چترنگ با ترجمه عاطفه حبيبي منتشر شده 

پيشنهاد اين هفته ما براي کتاب خوان هاست. 
داستاني که در آن اشميت جوان در جست وجوي 
راز نهفته در جادوي موس��يقي ش��وپن به کالس هاي 
 پيان��وي م��اداي پيلينس��کاي ب��د خلق و س��ختگير

 مي رود.
 پيلينسکا استادي معمولي نيست و اريک را وادار مي کند تا تمرين هاي عجيبي انجام دهد مثل اينکه 
به جاي پيانو زدن صبح زود به باغ لوکزامبورگ برود و س��عي کند بدون اينکه ش��بنم از روي گل بيفتد آن 
را بچيند يا با وزش باد در برگ ها خيره شود .   نوشته هاي اريک امانوئل اشميت نويسنده، نمايش نامه نويس 
 و فيلس��وف فرانس��وي به 43 زبان دنيا منتش��ر ش��ده و نمايش��نامه هايش در بيش از 50 کشور روي صحنه

 رفته  است. 
 او تاکنون چندين جايزه از جمله جايزه تئاتر مولير فرانسه، جايزه بهترين مجموعه داستان گنکور، جايزه 
آکادمي بالزاک همراه بسياري از جوايز فرانسوي و خارجي را به دست آورده است .   نشر چترنگ داستان بلند 

»مادام پيلينسکا و راز شوپن« را در 71 صفحه با قيمت 12.500 تومان منتشر کرده است . 

برگي در باد
       پانته آ درياباري

  قسمت اول

کارگاه داستان شنبه ها بزرگتر شده است و فرقي نمي کند 
که عده اي ش��نبه ها به کالس مي روند در بابل و عده اي در 
تهران چهارشنبه ها. عده اي خانه دارند و عده اي دانشجو و 

بعضي ها هر روز هفته سخت کار مي کنند. همه شان دغدغه 
نوشتن دارند و همين کافيست براي اين که نام کارگاهشان را 

عوض کنند و بگذارند: داستان هاي از شنبه تا چهارشنبه. 
رودابه کمالي
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خانه و آشپزخانه4

. . . پیشنهاد سر آشپز

جوجه کباب هميش��ه غذاي محبوب ايراني ها بوده اما آداب درس��ت 
کردن اين غذا در بيرون از فضاي خانه، مصرف آن را محدود کرده است. 
در اينجا به شما ياد مي دهيم چطور در تابه آشپزخانه تان جوجه کباب هاي 

ترد و خوشمزه حلزوني را بپزيد و از عطر و طعم شان لذت ببريد. 

  مواد الزم: 
سینه مرغ    1 عدد

ماست     2 قاشق غذاخوري
پیاز     1 عدد

آبلیمو تازه    3 قاشق غذاخوري
پودر فلفل قرمز    1 قاشق مربا خوري
روغن     2 قاشق غذاخوري

نمک     به مقدار الزم
به میزان دلخواه زعفران  

  طرز تهیه: 
س��ينه م��رغ را به ص��ورت نوارهاي باريک برش بزني��د و فيله کنيد .   
ي��ک ع��دد پي��از را ري��ز خرد ک��رده و در کاس��ه بريزيد .   س��پس زعفران، 
روغ��ن، نمک، فلفل، ماس��ت و آبليمو را هم ب��ه پياز اضافه کنيد .   مرغ هاي 
فيل��ه ش��ده را در م��واد بخواباني��د و حس��ابي با هم مخلوط کنيد .   س��پس 
 روي کاس��ه را پوش��انده و ح��دود 5 س��اعت داخ��ل يخچ��ال بگذاري��د تا

مرغ مزه بگيرد . 
سپس مرغ ها را به شکل حلزون گرد کرده و به سيخ چوبي بکشيد. در 
يک تابه مقداري روغن ريخته و آن را روي حرارت قرار دهيد. سيخ هاي مرغ 
را داخل آن گذاشته و اجازه دهيد روي حرارت ماليم سرخ شده و حسابي 
مغز پخت شوند .   در تابه را نگذاريد تا مرغ آب نيندازد. وقتي دو طرف مرغ ها 

طاليي شد، جوجه ها را بيرون آورده و همراه با برنج سرو کنيد.  
نکته: 

نوارهاي فيله را نه خيلي کلفت و نه خيلي نازک ببريد. تکه هاي نازک 

زود مي سوزند و تکه هاي ضخيم کامال مغز پخت نمي شوند .    
استفاده بيش از حد از آبليمو باعث سفت شدن جوجه کباب مي شود. 

از آبليموي تازه و به مقدار الزم استفاده کنيد . 
جوجه ه��ا ه��ر چ��ه مدت زمان بيش��تري در مواد بمانند خوش��مزه تر 
مي ش��وند. بهترين کار اين اس��ت که حداقل آن ها را به مدت 1 س��اعت 

در مواد بخوابانيد . 
پياز هاي جوجه کباب را له يا رنده نکنيد. چون به جوجه مي چس��بد و 
به راحتي از آن جدا نمي ش��ود. پياز روي حرارت فورا تغيير رنگ مي دهد و 
ما تصور مي کنيم کباب مان آماده ش��ده در حاليکه اين پياز اس��ت که تغيير 

رنگ داده. بهترين راه خالل کردن پياز است. 

جوجه کباب حلزوني

کوکوي تره فرنگي
 ،   B6 کوکو تره فرنگي يک وعده غذايي کامل و س��الم و سرش��ار از کربوهيدرات، پروتئين و ويتامين

فيبر، کلسيم و آهن است  . 

  مواد الزم : 
سیب زمیني   1 کیلو
تره فرنگي   4 عدد

کره گیاهي   4 قاشق غذاخوري
يک چهارم پیمانه آرد سوخاري  

به میزان دلخواه    نمک و فلفل  
روغن سرخ کردني  به مقدار الزم

  طرز تهیه: 
سيب زميني ها را آب پز کنيد و با کره مخلوط کنيد تا بصورت پوره اي نرم و يک دست درآيد . تره فرنگي ها 
را آب پز کنيد و به همراه نمک و فلفل به مواد درون کاسه اضافه کنيد و با دست به خوبي ورز دهيد. خمير 
به دس��ت آمده را به 8 قس��مت تقس��يم کنيد و به ش��کل دلخواه در بياوريد و در آرد س��وخاري بغلتانيد .   تابه را 
روي ش��عله قرار دهيد و کمي روغن به آن اضافه کنيد و اجازه دهيد روغن داغ ش��ود. در انتها کوکو ها را در 

روغن بگذاريد و اجازه دهيد کمي سرخ شوند در حدي 
که طاليي رنگ شوند .   همچنين مي توانيد تمامي مواد 

را داخل ماهيتابه ريخته و سرخ کنيد.
نکته:

در ه��ر 100 گرم ت��ره فرنگي، 38 گرم آب, 1 گرم 
پروتئي��ن و 2 گ��رم فيبر رژيمي وجود دارد. همچنين مواد 
معدني مانند آهن، کلسيم، منيزيم و منگنز را از تره فرنگي 
نيز دريافت مي کنيد. ترکيب اين سبزي با غذايي که حاوي 
پروتئين و ديگر س��بزيجات س��بک است، به شما کمک 

مي کند وزن خود را به روش سالمي کاهش دهيد.

. . . آشپزي رژيمي

بيسکويت کره اي
بيسکويت هاي کره اي، يک گزينه خوش طعم، خوش عطر و ساده براي شيرين تر کردن دور همي هاي 

عصرانه شما در بهار هستند.  

  مواد الزم:
کره    1 پیمانه
پودر قند   1 پیمانه
آرد    2 پیمانه

تخم مرغ   1 عدد
   وانیل    1 قاشق چايخوري 

  طرز تهیه:
کره و پودر قند را با همزن دستي يا برقي آنقدر بزنيد تا کرم رنگ و روشن شود. سپس تخم مرغ و وانيل 
را اضافه کنيد و باز بزنيد تا مخلوطي کاماًل يک دست و کرمي حاصل شود. سپس آرد را کم کم اضافه کنيد. 
خمير اين بيس��کويت، کمي ش��ل و چس��بنده خواهد بود. آن را در قيف بريزيد و با ماسوره دلخواهتان، شکوفه 

بزنيد. قبل از ش��کوفه زدن، س��يني فر را کاغذ روغني 
بيندازي��د و کمي روي آن را چرب کنيد. حاال س��يني 
را در فري که از قبل با دماي 170 درجه س��انتيگراد 
گرد کرده ايد بگذاريد تا بيس��کويت ها بپزند. حواستان 
باشد که زمان پخت اين بيسکويت ها، وقتي به پايان 
رسيده که زير بيسکويت ها کمي تغيير رنگ پيدا کند 

و طاليي شود.  
نکته:

بافت اين بيس��کويت ها ترد و خشک است. اگر 
دوس��ت داريد کمي نرم تر باشند، کافي است 3 قاشق 
از آرد کم کنيد و به جاي آن نشاس��ته ذرت جايگزين 

کنيد. 

. . . دنیای شیرين

321
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5 تندرستی

ب��ا بهاري ش��دن ه��وا، خيلي ها دچار حساس��يت فصلي مي ش��وند. 
حساس��يتي که مهم ترين عالمت، خارش، س��وزش و قرمزي چشم همراه 
ب��ا آبريزش و عطس��ه اس��ت. خيلي از افرادي که ب��ه آلرژي بهاري مبتال 
هستند، براي کاهش مشکالت چشمي به استفاده خودسرانه از قطره روي 
مي آورند. اما بايد بدانيد که استفاده اين قطره ها مي تواند خطرناک باشد. 
به هيچ وجه از قطره هاي آنتي هيستامين و دکنونژستانت نظير قطره 
نفازولين   و   آنتازولين بيش از يکي دو هفته بصورت متوالي استفاده نکنيد 
زي��را مص��رف طوالني مدت اين قطره ها خ��ود مي تواند باعث تحريك و 
قرمزي چش��م ش��ود و حتي ممکن اس��ت در اثر عدم مصرف قطره چشم 

شديداً قرمز شود  .
 قطره هاي آنتي هيستامين اثر هيستامين در ملتحمه را خنثي مي کنند 
و باع��ث کاهش خارش چش��م ها مي ش��وند، اما روي ت��ورم و قرمزي اثر 
چنداني ندارند. قطره هاي آنتي هيستامين دو مزيت عمده نسبت به اشکال 
خوراکي آنتي هيستامين دارند: اواًل اين قطره ها سريعتر از قرص و شربت 
اث��ر مي کنند. ثاني��ًا مصرف دارو به صورت قطره کمتر از مصرف خوراکي 

باعث ايجاد خشکي چشم مي شود  .
 قطره هاي دکونژس��تانت قرمزي چش��م را کم مي کنند و در نتيجه 

ظاهر فرد بهبود پيدا مي کند اما اين قطره ها اثري روي خارش ندارند. اين 
داروها باعث تنگ ش��دن رگ هاي ملتحمه مي ش��وند و در نتيجه قرمزي 

چشم کم مي شود. البته در صورت مصرف طوالني مدت خود اين قطره ها 
مي توانند باعث تحريك و قرمزي چش��م ش��وند. بعالوه پس از چند روز 
مص��رف مداوم چش��م اصطالح��ًا به اين قطره ها ع��ادت مي کند و قطره

 

بي اثر مي شود و حتي ممکن است در اثر عدم مصرف قطره چشم شديداً 
قرمز شود. بنابراين به هيچ وجه نبايد اين قطره ها را بيش از يکي دو هفته 

بصورت متوالي استفاده کرد. 
مصرف قطره هاي دکونژستانت در افراد مبتال به آب سياه )گلوکوم( 
ممک��ن اس��ت خطرناک باش��د . بنابراي��ن اين افراد هرگ��ز نبايد بصورت 

خودسرانه اين قطره ها را مصرف کنند .
 در برخي از فرآورده هاي دارويي مثل قطره نفازولين و آنتازولين ماده 
آنتي هيستامين و دکونژستانت با هم بکار رفته است. مصرف اين قطره ها 
مي تواند ظرف چند دقيقه قرمزي و خارش چشم را کنترل کند و معمواًل 
اين اثر تا 4�3 ساعت قابل توجه است. بنابراين در درمان عالئم حاد آلرژي 
مي توان از اين قطره ها اس��تفاده کرد و مصرف کوتاه مدت آن ها معمواًل 
عارضه مهمي )به جزء سوزش چشم در موقع استفاده از قطره( ندارد. اما 
همانطور که گفته شد مصرف دراز مدت آن ها چندان مفيد نيست و ممکن 

است باعث بروز عوارضي شود .

هشدار جدي درباره مصرف قطره هاي چشمي

فلوراید اس�تفاده کنید: فلورايد برای دندان ها بس��يار مفيد اس��ت. از آنجايی که کمبود مواد معدنی در رژيم 
غذايی ممکن است باعث ايجاد پوسيدگی در دندان ها شود، استفاده از فلورايد برای رساندن مواد معدنی به دندان ها 

و جلوگيری از پوسيدگی آنها توصيه می شود. بنابراين از خميردندان و دهانشويه حاوی فلورايد استفاده کنيد.
ترکیب پودر کلسیم و منیزیم: مقداری پودر کلسيم و منيزيم را با يکديگر ترکيب کنيد و دهان خود را با 
آن شستشو دهيد. اين کار دو مزيت دارد: اول اين که اين مواد، مواد معدنی مورد نياز دندان شما را تامين می کنند و 

دوم؛ اين ترکيب محيط دهان شما را قليايی کرده و از باقی ماندن اسيد روی دندان های شما جلوگيری می کند.
غرغره کردن با آب نمک: يك قاشق چای خوری نمك را داخل يك ليوان آب گرم بريزيد و با آن غرغره 
کنيد. باکتری های موجود در دهان در طول شب فعال می شوند پس حتما اين توصيه قديمی را جدی بگيريد و بعد 

از شام دهان خود را با محلول آب گرم و نمك شستشو دهيد و غرغره کنيد.
اس�تفاده از روغن میخک: مقداری روغن ميخك را با نوک انگش��ت به دندانی که دچار پوس��يدگی ش��ده 

بماليد.اين کار به مقدار قابل توجهی درد ناشی از پوسيدگی و حفره دندان را تسکين می دهد.

فوت و فن های خانگی برای داشتن دندان سالم
مولتي ویتامین ها: مقدار چربي موجود در وعده غذايي ش��ما، به ويتامين هاي محلول در چربي 

) D، E   ، A و  K( کمك مي کند تا بهتر جذب شوند. 
داروه�اي ضداحتق�ان بیني و ضدآلرژي: خس��تگي و عالئم مت��داول آلرژي مانند خارش 
چشم ها، اغلب در صبح تشديد مي شود. مصرف اين قرص ها پس از صبحانه کمك مي کند تا سينوس ها 

پاکسازي شوند، بنابراين در طول روز احساس بهتري خواهيد داشت. 
پروبیوتیک ه�ا: هميش��ه بعد از غ��ذا خوردن پروبيوتيك مصرف کنيد. غ��ذاي موجود در معده 
ش��ما، اين کمك کنندگان هضم را تش��ويق مي کند تا به حداکثر توانايي خود برس��ند. اگر پروبيوتيك ها 
را با معده خالي مصرف کنيد، آن ها در محيطي غيردوس��تانه وارد مي ش��وند که در آن، ش��رايط اس��يدي 

مي تواند بقاي آن ها را تهديد کند .
نکت�ه: اگ��ر دارو را ب��ا غ��ذا مصرف 
مي کنيد بايد يك روال ثابت داش��ته باشيد، 
يعن��ي اگ��ر قرار اس��ت دارو را ب��ا صبحانه 
بخوريد، هميش��ه س��ر يك ساعت معين با 
صبحانه ميل کنيد، نه اينکه يك روز ساعت 
7 دارو را مصرف کنيد و روز بعد ساعت 10، 
چ��ون بدن ما به ميزان جذب دارو همراه با 
غذا عادت مي کند و اگر اين ش��رايط دائما 

تغيير  کند، بدن دچار مشکل خواهد شد.
 اي��ن مس��ئله به خص��وص در مورد 
داروهاي��ي ک��ه به ص��ورت طوالني مدت 
استفاده مي ش��وند، بايد رعايت شود، مانند 
داروهاي ضد دياب��ت، داروهاي هورموني 
مانن��د لووتيروکس��ين و بعضي از داروهاي 

قلبي و عروقي. 

اين داروها را بعد از صبحانه بخوريد

بيماران مبتال به س��رطان کليه در مراحل اوليه 
بيم��اري با عالئم بس��يار کم يا هي��چ عالئمي مواجه 
نمي ش��وند، از اين رو، تش��خيص اين که سرطان چه 
زماني در کليه ها آغاز شده دشوار است. گاهي سرطان 
کليه مي تواند ارثي باش��د. س��يگار کشيدن نيز يکي از 
داليل شايع ابتال به سرطان کليه است و ترک سيگار 
تنها روش براي کاهش احتمال مواجهه با اين شرايط 
اس��ت. از ديگر عوام��ل خطرآفرين مي توان به اضافه 
وزن، فشار خون باال، و استفاده بيش از حد و بلند مدت 
از داروه��اي ضد درد اش��اره ک��رد . در اينجا با برخي از 

نشانه هاي سرطان کليه آشنا مي شويد: 
درد خفیف پهلو: احس��اس درد پايدار در پهلو 
که از بين نمي رود بايد زنگ هشدار را به صدا درآورده 
و براي بررس��ي دقيق تر به پزشك مراجعه کنيد. البته 

ممکن است به داليل ديگر که شرايطي وخيم و جدي 
نيستند نيز شکل گرفته باشد .

وجود خون در ادرار: مش��اهده خون در ادرار 
نشانه قطعي ابتال به سرطان کليه نيست، اما بايد زنگ 
هش��دار را براي ش��ما به صدا درآورد. اگر خون در ادرار 
به واس��طه سرطان کليه ش��کل گرفته باشد، احتماال 

بيماري در مرحله پيشرفته قرار دارد. 
خس��تگي،  وزن:  کاه�ش  و  خس�تگي 
بي اش��تهايي، و کاهش وزن بي دليل س��ه نش��انه اي 
هس��تند که در مراحل پيش��رفته تر سرطان کليه ظاهر 

مي شوند.
افزایش فش�ار خون: اگر فش��ار خون شما 
به طور معمول در س��طح خوب و عادي قرار داش��ته، 
اما اخيراً متوجه افزايش آن ش��ده ايد، اين مي تواند به 

بروز مس��اله اي جدي مانند سرطان کليه اشاره داشته 
باش��د. کليه ها از طريق ترش��ح هورموني به نام رنين 
ب��ه مديري��ت تعادل مايع و فش��ار خون در بدن ش��ما 
کمك مي کنند. سرطان مي تواند در اين فرآيند اختالل 

ايجاد کند. 
ت�ب: ه��ر زمان ک��ه دماي بدن ش��ما افزايش 
مي يابد، نش��انه اي از درگيري سيس��تم ايمني با يك 
مزاح��م اس��ت. اين مزاح��م مي تواند ي��ك ويروس، 
باکتري، يا تومور باشد. اگر با تعريق شبانه يا احساس 
گرگرفتگي مواجه هستيد، نظارت بر دماي بدن خود را 
مد نظر قرار دهيد. در غياب ديگر عالئم آشکار عفونت، 
مانند س��رفه، عطسه، يا دردهاي ماهيچه اي، مواجهه 
با تب نشانه اي هشداردهنده است و بايد براي بررسي 

دقيق شرايط به پزشك مراجعه کنيد .

نشانه هاي خاموش سرطان کليه
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 بعد از ازدواج به دليل وارد ش��دن در ش��رايط 
جدي��د، گاه��ي به دليل اضط��راب و تنش هايي که 
در زندگ��ي وج��ود دارد، فرد دچار وس��واس فکري 
مي ش��ود. افکاري که اگر زياد به آن بها داده ش��ود، 
منجر به برهم خوردن زندگي مي شوند. در اين بين 
زنان بيش��تر از مردان دچ��ار حمله هاي فکري قرار 
مي گيرند. اولين دست آورد اين افکار، به وجود آمدن 
احس��اس عدم امنيت در فرد است. افکار ناکارآمدي 
ک��ه در ذه��ن دائما چرخ مي خورن��د، منجر به بروز 
احساس��ات ناخوشايندي نظير حماقت، کسل کننده 
ب��ودن، ضعيف بودن و در نهايت تزريق عدم امنيت 
به شما هستند. انگليسي ها يک ضرب المثل قديمي 
دارن��د که مي گويد ذهن خدمتکاري خوب اما ارباب 
بدي است. اگر شما هر روز دچار احساس عدم امنيت 
و تنش مدام نسبت به خود يا روابطتان هستيد درواقع 
اين عادت هاي فکري سمي هستند که ارباب ذهن 

شما شده اند و آن را کنترل مي کنند . 
در اين بين س��ه چيز باعث مي ش��وند که اين 
افکار به شما حمله کنند و دست از سرتان برندارند. 
در واقع وجود سه چيز منجر به استمرار اين افکار و 
حتي وابستگي شما به دامن زدن به اين احساسات 

مي ش��ود. در ادامه به اين س��ه چيز حيات دهنده به 
افکار مسموم، اشاره مي کنيم . 
افرادخوانيذهن

اين مورد از اسمش پيداست. شما فکر مي کنيد 
مي توانيد ذهن بقيه را به راحتي بخوانيد. حتي ذره اي 
ش��ک نداريد که اين کار ش��ما غلط اس��ت و ممکن 
اس��ت اين ش��ما باشيد که دچار خطا هستيد، نه فرد 
مقابل   تان. در واقع اين تنش و احساس عدم امنيتي 
که ش��ما در رابطه تان داريد باعث مي شود يک فکر 
غيرواقعي و غيرمنطقي را به  طرف مقابلتان نس��بت 
بدهي��د و بع��د آن را ب��ا تمام وج��ود و از صميم قلب 
باور کنيد. همين امر  باعث مي ش��ود که احس��اس 
عدم امنيت تان روز به روز بيش��تر ش��ود و اين چرخه 
تا ابد يا حداقل تا زماني که نخواهيد دس��ت از اين 
افکار سمي برداريد، ادامه پيدا کند. از طرف ديگري، 
وقتي ش��ما ب��ه ذهن خواني ع��ادت کرديد، به اين 
باور مي رس��يد که ديگ��ران دائم در حال قضاوت و 
طرد کردن ش��ما هستند و روي اين افکار پافشاري 
مي کنيد. مثال دائم با خود مي گوييد: »همس��رم به 
م��ن زن��گ نمي زند چون از من خوش��ش نمي آيد و 
ديگر برايش تکراري ش��ده ام.«، »وقتي رئيس��م به 
من اينجوري گفت ش��ايد منظورش اين اس��ت که 
من کارمند خوبي برايش نيس��تم!«، و از اين دس��ت 

افکاري که واقعيت ندارند اما ذهن شما عادت کرده 
اس��ت که نش��خوار منفي کند و از هر حرفي بدترين 
وج��ه آن را برداش��ت کند . يکي ديگ��ر از مضررات 
ذه��ن خواني اين اس��ت که اعتم��اد به نفس خود را 
از دس��ت مي دهيد و ديگران را باالتر و بهتر از خود 
مي بيني��د. دائم به بدترين ش��کل خود را قضاوت و 
انتقاد مي کنيد. به خود سخت مي گيريد و رفته رفته 
خود را س��رکوب مي کنيد. همه خوب هستند و شما 
بد. همه موفق هس��تند و ش��ما اليق شکست. مثال 
ممکن اس��ت در مواجه با موفقيت ديگران به خود 
گوش زد کنيد که اليق اين موفقيت نبوده ايد و قرار 

نيست خوشبخت شويد.
هاحرفووقايعکردنشخصي

به اين افراد معموال مي گويند کساني که همه 
چيز را به خودشان مي گيرند. اين آدم ها دائم در حال 
جس��تجو هستند که کس��ي حرفي بزند و سريع آن 
حرف را به خودش��ان رب��ط بدهند. در واقع دائما در 
حال جس��تجو کردن براي دلخوري هس��تند. خيلي 
اوقات همه ما دچار چنين رفتاري مي ش��ويم که هر 
اتفاق��ي مي افتد را فقط ب��ه خودمان ربط مي دهيم. 
مسبب هرچيز بي ربط و باربطي را خودمان مي دانيم. 
مثال همس��رتان عصباني است پس البد شما کاري 
کرديد که ناراحت ش��ده است. نامزدتان در مهماني 

به دختر ديگري نگاه مي کند پس البد شما به اندازه 
کافي جذاب نيستيد !

منفيصورتبههيجاناتاستدالل
اينک��ه دائ��م فک��ر مي کنيد وج��ود هيجانات 
منفي درون تان را س��زاوار هس��تيد و مس��تحق اين 
هس��تيد که چنين اتفاق��ات ناخوش دروني، برايتان 
اتف��اق بيفتد. اگر درون تان احس��اس گناه مي کنيد 
يعني دچار اش��تباهي شده ايد، اگر احساس نااميدي 
مي کنيد يعني همه راه   ها بس��ته ش��ده اس��ت و هيچ 
روزنه اي باقي نمانده. اگر احساس اضطراب مي کنيد 
يعني بايد منتظر اتفاق بدي باش��يد. مش��کل اصلي 
زماني به وجود مي آيد که اين طرز فکر س��مي وارد 
روابط بين فردي مي ش��ود مثل وقتي که يک خانم 
به همس��رش مي گويد احس��اس حسادتي که دارد 
مي تواند ناش��ي از آن باش��د که همس��رش مشغول 
خيانت کردن به اوس��ت! يا چون احساس اضطراب 
مي کند يعني همس��رش ديگر مي��ل و رغبتي به او 
ندارد. اين اس��تدالل هاي منفي هيجاني نه  فقط به 
روح و وران خودتان آسيب مي زند بلکه براي همسر 
يا طرف مقابلتان هم مخرب است چون او هيچ وقت 
نمي تواند با دليل هاي منطقي شما را راضي کند که 
اشتباه مي کنيد و حس دروني که داريد واقعيت ندارد. 
حتي گاهي پيش مي آيد که آنقدر به اين احساس��ت 

اشتباه دامن مي زنيد که به واقعيت مي انجامند !
س��والي که االن پيش مي آيد اين اس��ت که، 
بعد از شناس��ايي اين افکار چطور بايد دس��ت از آنها 
بکش��يم؟ اولين قدم براي خالص ش��دن از شر اين 
اف��کار اين اس��ت که موقعيت هاي��ي که دچار حمله 
چنين افکاري مي ش��ويد را شناس��ايي کنيد. ببينيد 
بيشتر در چه شرايطي با چنين افکار اشتباهي روبرو 
مي ش��ويد. قدم بعدي اين است که اينقدر متکي به 
احساس��ات خود نباش��يد. وقايع و شواهد را ببينيد و 
س��پس عاقالنه و بالغانه تصمي��م بگيريد. مثال اگر 
حس مي کنيد که همس��رتان به شما خيانت مي کند 
از خ��ود بپرس��يد ج��ز حس دروني خ��ودم، مبني بر 
چ��ه ش��واهد ديگ��ري اين فک��ر را در خود پرورش 
مي ده��م؟ باالترين و مهم ترين کاري که ش��ما در 
اي��ن موقعيت ها مي توانيد بکني��د، تعمير اعتماد به 
نفس تخريب ش��ده تان است. تمامي مواردي که در 
باال گفته ش��د، ناش��ي از اين است که شما به اندازه 
کافي براي خودتان احترام و ارزشي قائل نمي شويد 

براي همين خود را سزاوار هر چيزي مي دانيد.

    عطیه میرزا امیری

...توصيهعاشقانه

فشار مضاعف وارد نکنید
در زندگي مش��ترک موقعيت ه��اي زيادي پيش 
مي آيد که در تنگنا و فش��ار و اس��ترس قرار مي گيريد. 
اين ش��رايط مي تواند ش��امل موقعيت هاي بي کاري و 
مش��کالت محل کار،  فشار مالي، بيماري شما يا يکي 

از عزيزانتان باشد.
 وقتي ش��ما يا ش��ريک زندگي تان در موقعيتي 
اس��ترس زا هس��تيد، نقش طرف مقابل در تاب آوري 

پررنگ تر مي شود. برخي افراد ترجيح مي دهند در اين مواقع خلوت کرده و با درون گرايي و تمرکز، انرژي 
خود را براي مقابله با مشکل يا چاره جويي ذخيره کنند.

 برخي ديگر ترجيح مي دهند با شلوغ کردن دور و برشان و انجام فعاليت هاي فوق برنامه مثل مهماني 
گرفتن، ورزش کردن و بيشتر کار کردن، از موضوع استرس زا فاصله بگيرند. در چنين مواردي انتخاب شما 

هر چه باشد، تأثير مستقيمي بر اعضاي خانواده تان مي گذارد. 
وقتي همس��ر ش��ما درگير اس��ترس و فشار رواني است بس��يار مهم است که به سبک خودش، فضا را 
براي او مطلوب س��ازيد. س��عي کنيد براي او آرامش بخش و اميد دهنده باش��يد و وقتي نگران اس��ت، هول و 

والي بيشتري در دلش نيندازيد. 

...يافتههايروانشناسي

افسردگي در کمین زنان پُر کار
اش��تغال زنان روز به روز بيش��تر مي شود و زن ها 
ت��الش مي کنن��د مش��اغل حس��اس تر، کليدي ت��ر و 

پرمسئوليت تري را بپذيرند.
 ام��ا محقق��ان مي گوين��د چني��ن مش��اغلي که 
ه��م وقت زي��ادي مي گيرند و هم اس��ترس زيادي را 
تحمي��ل مي کنند، تهديد کننده س��المت رواني زن ها 
هس��تند. محققان دانش��گاه يو سي ال و کوئين ماري 

در تحقيق مش��ترک به اين نتيجه رس��يده اند که زنان در مقايس��ه با مردان در صورت داش��تن ساعت کاري 
 بيش��تر، به افس��ردگي بيش��تري دچار مي ش��وند. اما س��اعات کار طوالني الزاما براي مردان با افس��ردگي 

همراه نيست.
 اين تحقيق روي 20 هزار کارمند و مدير انگليسي انجام شده و نشان مي دهد زناني که در هفته 55 
س��اعت يا بيش��تر کار مي کنند، 7.3 درصد بيش��تر از کس��اني که 35 تا 40 ساعت )يعني به ميزان استاندارد( 

کار مي کنند، دچار افسردگي مي شوند. 
همچنين کار در تعطيالت آخر هفته هم با افزايش خطر ابتال به افسردگي در ميان هر دو جنس همراه 

بوده اما به نظر مي رسد زنان 4.6 درصد بيشتر از آن رنج مي برند تا مردان.  

افکاری که باعث نابودي زندگي مشترک مي شود
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7 والدین و فرزندان

در س��نين پيش از دبس��تان، در ذهن کودک کنجکاوي جديدي 
به وجود مي آيد. کودکان در اين سن نسبت به بدن خود و والدين شان 

کنجکاو مي شوند و اين يک پديده طبيعي است. 
در اي��ن بين و در خالل کش��ف اعضاي ب��دن، کودک در مي يابد 
که لمس نقاطي از بدن، منجر به احس��اس لذت مي ش��ود و براي لذت 
و کش��ف هاي بيش��تر دائم در حال لمس نقاط حساس بدنش هست. اما 
والدين و اطرافيان بايد بدانند اين کار به عنوان بخشي از کنجکاوي هاي 
جنس��ي ک��ودک و بروز خودارضايي در نتيج��ه آن، به معناي انحراف، 
اختالل يا مهارگس��يختگي جنسي در کودک نيست. بنابراين در مقابل 

اين کار نبايد واکنش هاي تند و تيزي به کودک نشان دهند . 
پس در اينجا براي والدين س��وال مطرح مي ش��ود که در مقابل 
اين رفتار کودک ش��ان چه بايد بکنند.  نکته مهمي که بايد به آن توجه 
کرد اين اس��ت که اگر والدين تمام تالش خود را بکنند تا اين رفتار را 
به طور کامل حذف کنند يا در پي برچس��ب زدن به آن به عنوان يک 
رفتار زشت و بد برآيند، همين کار باعث شروع بازي قدرت و مقاومت 

از سوي کودک مي شود.
 براي مثال کنار زدن ناگهاني پتوي کودک با حس��ي از دس��تگير 
کردن يا تنبيه او، مي تواند باعث ش��کل گيري احساس��ات ناس��المي در 
ارتباط با لذت، مس��ائل جنس��ي و حتي تصوير ذهني کودک از بدنش 

شود . 
حفظ آرامش و دوري از واکنش هاي تند

بنابر اين اولين توصيه به والديني که متوجه خودارضايي در کودک 
مي ش��وند، اين اس��ت که آرامش خود را حفظ کرده و از القاي احس��اس 
ش��رم در کودک پرهيز کنند. برخالف بس��ياري از باورهاي عام و رايج، 
ميل کودک به لمس ناحيه تناس��لي باعث اختالل بينايي، توقف رش��د، 
انحراف جنس��ي و.. در او  نمي ش��ود. در حاليکه القاي احس��اس شرم و 
گناه به کودک مي تواند باعث اثرات منفي بر اعتماد به نفس و احساس 

او نسبت به مسائل جنسي تا دوران بزرگسالي، شود . 
پرت کردن حواس کودک

بعد از اينکه در مقابل اين اتفاق والدين، آرامش خود را حفظ کردند 
 اگر بخواهند کودک را از عمل خود بازدارند، بايد به تکنيک حواس پرتي 
متوسل شوند. حواس پرتي، يک تکنيک رفتاري مناسب براي کاهش 
خودارضايي است. فراموش نکنيد که کودکان به طور طبيعي از احساس 

خالء و سکون گريزان هستند.
 بدين معنا که اگر دس��ت هاي کودک آزاد باش��د و موضوع بهتري 
براي مش��غول کردن دس��ت هايش نداشته باش��د، مي تواند به صورت 

عادتي به لمس بدن و خودارضايي روي بياورد. 
بنابراين براي تغيير مس��ير دس��ت هاي کودک از خودارضايي به 
سمت فعاليتي ديگر، بهتر است که به جاي اشاره مستقيم به رفتارش، 
او را به فعاليتي جايگزين س��وق داد. به طور مثال مي ش��ود کودک را به 
ش��روع يک بازي دعوت کرد، او را در آغوش گرفت، به او مس��ئوليتي 
واگذار کرد يا با قرار دادن يک اس��باب بازي در دس��ت هايش، نياز او را 

به خود تحريکي از بين برد . 

صحبت کردن با کودک
در س��نين 4 ي��ا 5 س��الگي، ک��ودکان معموال در ص��ورت انجام 
خودارضايي، خودش��ان به واکنش اطرافيان حس��اس مي شوند و اغلب 
ترجي��ح مي دهن��د که خودارضايي را در تنهاي��ي انجام دهند. اما پيش 

مي آيد که در جمع هم کودک به اين کار مشغول شود. 
در ص��ورت تک��رار اي��ن رفتار در جمع، توصيه مي ش��ود که بدون 
ايجاد احساس شرم و به دور از ديگران با کودک راجع به اين موضوع 

صحبت شود . 
اگر چه يک کودک س��ه يا چهار س��اله نياز به آگاهي کامل و پر 
جزئيات از مس��ائل جنس��ي، توليد مثل و.. را ندارد، اما صحبت کردن با 
او درباره خودارضايي و توضيح دادن به او راجع به اينکه شما و ديگران 

متوجه رفتارش هستيد، کمک کننده است. 
والدي��ن مي توانن��د به کودک توضيح دهن��د که اگرچه  آنها درک 
مي کنند که اين رفتار به او احس��اس لذت و آرامش مي دهد، اما لمس 
کردن اندام هاي جنسي يک فعاليت خصوصي و محدود به محل هايي 
مانند دستش��ويي، اتاق خود و رختخواب اس��ت و انجام مکرر اين کار 

مي تواند به بدن او آسيب زيادي بزند . 
کودک خود را زياد در آغوش بگيريد

بس��ياري از اوقات ک��ودکان از خودارضايي براي آرام کردن خود 
اس��تفاده مي کنند. هنگامي که کودک احس��اس اضطراب، ناراحتي يا 

ناکامي داش��ته باش��د، اين رفتار مي تواند به او احس��اس آرامش، لذت و 
کنترل بدهد. بر همين اس��اس، توصيه مي ش��ود که براي تأمين تماس 
فيزيکي کافي با کودک، حداقل يک ساعت در روز، والدين زمان  خود 
را در کنار کودک، همراه با تأمين محبت فيزيکي مانند در آغوش گرفتن 

و نوازش کردن او سپري کنند.
 براي يک کودک سه يا چهار ساله، که بيش از هر زمان ديگر، در 
تالش براي کسب توجه والدين است، نگراني و تمرکز افراطي والدين 
ب��ر رفت��اري مانند خودارضايي، باعث نتيجه معکوس و تقويت رفتار در 
کودک خواهد ش��د. تحقيقات نش��ان مي دهد که کودکاني که از والدين 

خود توجه و محبت کافي نمي گيرند، به اين رفتار رو مي آورند . 
ريشه رفتاري کودک را شناسايي کنيد

در بس��ياري از م��وارد خفي��ف و گهگاه��ي، خودارضاي��ي از 
جمل��ه رفتارهاي��ي اس��ت که نادي��ده گرفتن يا اس��تفاده از روش هاي 
غيرمس��تقيم مانن��د حواس پرتي، منتهي به مهارش��دن خود به خودي 
 آن ت��ا س��نين مدرس��ه خواه��د ش��د و باز ک��ودک بعد از مدت��ي به آن

 رو مي آورد. 
در عي��ن حال بايد دانس��ت که تک��رار اجبارگونه و افراطي آن در 
کودک، مي تواند نش��انه اي از يک اضطراب يا کمبود هيجاني باش��د که 
در اين موارد کودک هرچه س��ريع تر نيازمند دريافت کمک حرفه اي از 

سوي يک متخصص است. 

  عطیه میرزا امیری

. . . بچه ها و يافته ها

تأثیر اضطراب بر میزان يادگیري
هميشه شنيده ايم که فضاي رشد و تربيت کودک 
بايد آرام و امن باشد اما در زندگي امروز، حفظ آرامش 
کار دش��واري اس��ت و به هزار و يک دليل، اضطراب 
س��ايه به س��ايه ما حرکت مي کن��د. بچه ها هم از اين 

قاعده مستثني نيستند.
 محققان دانشگاه  هاروارد مي گويند کودکان هر 
قدر هم که باهوش و پرتالش باشند، اگر اضطراب به 

ويژه اضطراب بلندمدت داش��ته باش��ند، با مش��کل در يادگيري و ديرآموزی مواجه خواهند ش��د .   آنها عنوان 
 مي کنن��د ت��رس و نگران��ي مي تواند بر مغز در حال رش��د کودکان تاثير بگذارد و س��اختار مغز و عملکرد آن

 را تغيير دهد .   
محققان در بررس��ي هاي خود متوجه ش��دند فعاليت مکرر سيس��تم واکنش به اس��ترس بدن مي تواند 
موجب اختالل در کارآمدي مدار مغز ش��ود و در نتيجه مش��کالت آني و بلندمدت فيزيکي و روانش��ناختي را 

در پي داشته باشد .   
محققان تأکيد مي کنند قراردادن کودکان در يک محيط بسيار ايمن مي تواند به حفظ احساس امنيت، 

کنترل و پيش بيني پذيري آنها کمک کند و توانمندي هاي ذهني آنها را ارتقا دهد.  

. . . اشتباهات رايج

غر نزنید، مديريت کنید!
خيل��ي از والدي��ن در مواجه��ه ب��ا بچ��ه اي که 
حواس پ��رت اس��ت، کار خ��ودش را مي کند و به حرف 
پ��در و م��ادر توجهي ندارد، به غ��ر زدن و انتقاد کردن 

روي مي آورند. 
اما مشکل اينجاست که غر زدن شما، به بچه ها 
ياد مي دهد که ناديده تان بگيرند چون بچه ها مي دانند 
که ش��ما دس��ت از غر زدن برنخواهيد داشت و دوباره و 

دوباره آن را تکرار مي کنيد.
 بنابراين بهترين راه خالصي شان، ناديده و ناشنيده گرفتن شماست. اگر بگوييد: »از فردا يک ساعت 
زودتر بيدار مي شي چون ديگه طاقت ندارم هر روز دير برسي مدرسه« به هيچ عنوان باعث نمي شويد که 

فرزندتان از حرف شما استقبال و تغييري در رويه هاي خود ايجاد کند.
 ب��ه ج��اي اي��ن کار، باي��د س��عي کنيد مس��ئوليت پذيري ک��ودک ر افزاي��ش دهيد و مث��اًل بگوييد: 
»باي��د برنام��ه اي بري��زي که ديگر دير به مدرس��ه نرس��ي. فکر مي کني چه کار مي توان��ي بکني؟« با اين 
 کار ب��ه ج��اي غ��ر زدن و تحقي��ر ک��ردن، ذه��ن فرزندتان را درگير مس��أله ک��رده و او را ب��ه چاره جويي و 

مسئوليت پذيري وا مي داريد.  

يک کنجکاوي رايج  اما چالش برانگیز
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سرلشگر قرني بركنار شد

ديروز سرلشگر قره ني، رئيس ستاد ارتش ملي ايران از 
كاربر كنار شد و به جاي وي، تيمسار سرلشگر ناصر فربد، به 

اين سمت منصوب گرديد. 
ستاد كل ارتش ملي اس���امي ايران، در اين زمينه 

اطاعيه اي به شرح زير صادر كرد:
بسمه تعالي 

بنا به دستور نخس���ت وزير موقت انقاب اسامي 
ايران، جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان، با اعام مراتب 
قدرداني از تيمس���ار سرلشگر محمدولي قره ني، از تاريخ 
6ر1ر57 تيمسار سرلش���گر ناصر فربد، به رياست ستاد 
كل ارتش ملي اسامي و هماهنگ كننده نيروها، منصوب 

مي گردند.
مصر و اسرائيل پيمان صلح امضا كردند

واشنگتن � خبرگزاري فرانسه � در حالي كه جهان 
اسام يك پارچه دست به اعتراض و انتقاد زده بود محمد 
انورسادات مناخيم بگين اسرائيل و جيمي كارتر ساعت 
ده و س���ي دقيقه بعدازظهر ديروز )به وقت تهران( ضمن 
مراسمي پيمان صلح مصر و اس���رائيل را در كاخ سفيد 
واش���نگتن امضاء كردند.  نخست متن قرارداد به سه زبان 
انگليسي، عربي و عبري توسط سادات و بگين امضاء شد و 
آنگاه رئيس جمهوري آمريكا به عنوان شاهد امضاي خود را 
زير اين اسناد گذارد. سپس سران سه كشور سخنراني هاي 

كوتاهي ايراد كردند. 
بازداشت دادستان دادگاه گلسرخي و دانشيان

يزد � خبرگزاري پارس � ش���ب گذشته به وسيله 
مأموران كميته انقاب اسامي يزد احمدرضا خردمند افسر 
س���ابق ارتش كه در جريان محاكمه گلسرخي و دانشيان 
سمت دادس���تان دادگاه نظامي را بر عهده داشته عليه آنان 
كيفرخواست صادر كرده است دستگير و در محل كميته 
بازداشت شد. احمدرضا خردمند در سال هاي اخير با اخذ 

پروانه وكالت دادگستري در يزد ساكن بوده است. 
تصرف شهرباني و ژاندارمري گنبد كاووس

آخرين گزارش رسيده از گنبد كاووس حاكي است كه 
ظهر امروز ژاندارمري و شهرباني اين شهر به تصرف مبارزان 
خلق تركمن و چريك هاي فدايي خلق گنبد كاووس درآمد. 
تيراندازي در گوشه و كنار شهر ادامه دارد عده كشته شدگان و 

مجروحان بيش از رقمي است كه قباً اعام شده بود.
58/1/8

بختيار از بندرعباس به دوبي گريخت
بيروت � خبرگزاري فرانسه � روزنامه لبناني »االنوار« 
اعام كرد كه جزئيات ماجراي فرار شاپور بختيار نخست وزير 

پيشين ايران را در اختيار دارد. 
اين روزنامه از قول منابع آگاه نوش���ته اس���ت كه 
سرويس هاي اطاعاتي ايران اطمينان دارد كه شاپور بختيار با 
يك قايق موتوري از بندرعباس فرار كرده و به »دوبي« يكي 
از امارات عربي خليج فارس پناهنده شده است. به نوشته 
»االنوار« نخست وزير سابق ايران در دوبي از سوي يك مقام 
مسئول بلند پايه مورد استقال قرار گرفته و شب را در منزل 
وي به س���ر برده و روز بعد با يك هواپيما رهسپار كشور 
مغرب شده است.  روزنامه لبناني در پايان اضافه كرده است 
كه سرويس هاي اطاعاتي ايران هنوز هم نمي دانند كه آيا 
بختيار همچنان در مغرب به سر مي برد و يا از آنجا به فرانسه 

رفته است. 
تصميم اعراب به تحريم مصر امروز روشن مي شود

بغداد � خبرگزاري فرانس���ه � وزيران امور خارجه 
كشورهاي عضو اتحاديه عرب كه براي بررسي پي آمدهاي 
قرارداد صلح مصر و اسرائيل در بغداد گرد آمده اند ديروز دو 
بار تشكيل جلسه دادند و در پايان اين جلسات در اعاميه اي 
كه در بغداد انتشار يافت آمده است كه كميته اي از وزيران 
هفت كشور عربي مأموريت يافته است پيشنهاد هيأت هاي 
نمايندگي را درباره چگونگي مجازات مصر مورد بررسي 

قرار دهد.
ادامه زد و خورد در گنبدكاووس

در پايان حوادث خونين گنبد كاووس اعام شد 15 
نفر در اين رويدادها كشته شده اند و حداقل 40 نفر جراحات 

سنگين و سبك برداشته اند.
ديروز پس از اينكه نماينده دولت وارد اين منطقه شد و 
مذاكراتي را با نمايندگان تركمن ها آغاز كرد زد و خورد قطع 
شد. اما امروز بار ديگر اين زد و خوردها از سر گرفته شد. 

حوادث خونين گنبد به دنبال بازداشت يك سيگار 

فروش توسط مأموران كميته آغاز شد، مأموران اين روستايي 
را كه سيگار خارجي مي فروخت بازداشت كردند و وي را 
به اتهام قاچاق سيگار به كميته كشاندند چند تن به اين عمل 
اعتراض كردند و سعي نمودند سيگار فروش را برهانند، 
در همين گير و دار س���يگارفروش گريخت و الجرم بين 
معترضين و مأموران كميته درگي���ري پيش آمد و بر اثر 
تيراندازي محصل 22 ساله اي به نام »اراز دردي پور« كشته شد 

و يك نفر ديگر مجروح گرديد ...
واحدهاي نظامي دخالتي در وقايع گنبد نداشته اند

وزير كشور پيام زير را خطاب به اهالي گنبد كاووس 
و حومه فرستاد. 

بسمه تعالي:
وقوع حوادث ناگوار منطقه گنبد كاووس همه ملت 
ايران مخصوصاً دولت موقت انقاب اسامي را به سختي 
متأثر و متألم نموده است. گزارش هاي رسمي و اخبار تأييد 
شده حاكي از آن است كه درگيري چند روزه اخير بين ساكنين 
آن منطقه بوده و هيچ يك از واحدهاي انتظامي دخالتي در 
اين اتفاقات نداشته اند و نيز آرامش اين گوشه از كشور عزيز 
متأسفانه به تحريك عده اي از افراد وابسته به رژيم سفاك 
و استبداد سابق و عناصر ضد انقابي به هم خورده است و 
برادران عزيز تركمن و اهالي محترم گنبد هم بدون توجه به 
اين تحريكات بر روي هم آتش گشوده و به خونريزي ادامه 
مي دهند و تاش فراوان گروه هاي منتخب براي وساطت و 

جلوگيري از برادركشي به جايي نرسيده است.

58/1/9
5 وزير كابينه هاي سابق دستگير شدند

دو وزير كابينه دكتر شاپور بختيار، آخرين نخست وزير 
رژيم شاهنشاهي ايران و سه وزير كابينه هاي هويدا و آموزگار 
بازداشت شدند. وزراي دستگير ش���ده عبارتند از: كريم 
معتمدي، وزير پست و تلگراف كابينه هاي هويدا، آموزگار، 
شريف امامي و ازهاري، همايون جابر انصاري، وزير مسكن 
و شهرس���ازي كابينه هويدا، مرتضي صالحي، وزير راه و 
ترابري كابينه آموزگار و وزير مشاور و سرپرست سازمان 
برنامه و بودجه كابينه ازهاري و احمد ميرفندرسكي وزير 
امور خارجه كابينه بختيار دكتر منوچهر رزم آرا وزير بهداري 
كابينه بختيار دكتر سيروس آموزگار، وزير مشاور و سرپرست 

وزارت اطاعات و جهانگردي كابينه بختيار. 
اوضاع گنبد تحت كنترل درآمد

گنبد كاووس � ميرحسين حسيني خبرنگار اعزامي 
اطاعات: تعداد قربانيان حوادث اخير گنبد كاووس تا صبح 
امروز 30 نفر اعام شد. گروهي از كشته شدگان كه شناسايي 
شده اند عبارتند از: بايرا محمد جبلي، حاج محمد آخوندي، 
ديبالي، غفور عمادي � محمد صبوري، سليمان محمدي 
)از تراكمه( و مرتضي حسيني و عبدالعلي بابارضا )از غير 
تراكمه(. حجت االسام حسين عمادي نماينده مشترك 
نخست وزير، س���تاد عملياتي قم، ستاد عملياتي مشهد و 
مسئول برگزاري رفراندوم در گنبد كاووس در يك گفتگوي 
اختصاصي خبرنگار اعزام���ي اطاعات به گنبد كاووس 

اطاعات تازه اي در اختيار وي قرار داد. 
حجت االسام عمادي اظهار داشت تا صبح امروز 
تعداد كشته ش���دگان حوادث اخير 30 نفر بوده است و 
باتوجه به اينكه سردخانه بيمارستان شير و خورشيد سرخ 
تنها گنجايش 12 جسد را دارد بقيه اجساد در راهروهاي 

بيمارستان نگهداري مي شود. 
58/1/10

ميليون ها ايراني در رفراندم شركت كردند
ديروز و امروز، ميليون ه���ا ايراني، براي تعيين نوع 
حكومت كشور، پاي صندوق رأي رفتند و رأي خود را به 
صندوق ريختند. ديروز )جمعه( از اولين ساعات بامداد جنب 
و جوش در خيابان هاي شهرها، به ويژه تهران، آغاز شد و 
مردم، گروه، گروه، به ط���ور انفرادي خود را به حوزه هاي 

اخذ رأي رساندند. در تهران 1199 حوزه رأي گيري در نظر 
گرفته شده بود كه در بعضي از حوزه ها، تراكم جمعيت بيشتر 
بود، ولي روي هم رفته اخذ رأي در حوزه ها با سرعت و در 
كمال آرامش انجام شد. آيات عظام در تهران و شهرستان ها، 
مقامات مملكتي و رهبران بسياري از گروه هاي سياسي، رأي 

خود را به صندوق ها ريختند. 
58/1/12

امام: جمهوري اسالمي را رسماً اعالم مي كنم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

و نريد  ان نمن علي الذين اس���تضعفوا في االرض و 
نجعلهم    ائمه  و  نجعلهم   الوارثين  و صدق اله   ا لعظيم 

من به ملت بزرگ ايران كه در طول تاريخ شاهنشاهي 
با اس���تكبار خود آنان را خفيف شمردند و بر آنان كردند 
آنچه كردند صميمانه تبريك مي گويم. خداوند تعالي بر ما 
منت نهاد و رژيم استكبار را با دست تواناي خود كه قدرت 
مس���تضعفين است در هم پيچيد و ملت عظيم ما را ائمه و 
پيشواي ملت هاي مستضعف نمود و با برقراري جمهوري 
اسامي وراثت حقه را بدانان ارزاني داشت. من در اين روز 
مبارك كه روز امامت است و روز فتح و ظفر ملت، جمهوري 

اسامي ايران را اعام مي كنم... 
صبحگاه 12 فروردين كه روز نخستين حكومت اهلل 
است از بزرگترين اعياد مذهبي و ملي ماست. ملت ما بايد 
اين روز را عيد بگيرند و زنده نگه دارند. والسام عليكم و 

رحمته اهلل روح اهلل الموسوي الخميني 
12 فروردين 58 � 3 جمادي االول 99

58/1/14
توافقنامه ترك مخاصمه در گنبد امضاء شد

گنبد كاووس ميرحسين حسيني خبرنگار اعزامي 
اطاعات: س���اعت 4 بعدازظهر دي���روز، در پي امضاي 
توافقنامه اي بين طرفين مخاصمه، در گنبد كاووس تيراندازي 

قطع شد و آتش بس اعام گرديد. 
توافق نامه ترك مخاصمه، در حالي به اجرا گذاشته 
ش���د كه چند ضد انقابي با تيراندازي در چند نقطه شهر، 
از جمله منطقه وش���مگير، قصد اخال و تشنج تازه اي را 
داشتند تا بدين وسيله، آتش بس را شكسته و بار ديگر كشتار 
و خونريزي در اين شهر از سر گرفته شود اما با هوشياري 
طرفين قرارداد آتش بس، اين توطئه خنثي شد و در همين 
حال، دس���تور سركوبي توطئه گران، توسط هيئت اعزامي 
وزارت كشور صادر شد ولي نيم ساعت بعد، شهر آرامش 

نسبي خود را بازيافت. 
58/1/15

بوتو اعدام شد
كراچي � آسوش���يتدپرس � ذوالفقار علي بوتو 
نخست وزير پيشين پاكستان سپيده دم امروز در زندان 
راولپيندي بدار آويخته شد. اين خبر را روزنامه پاكستاني 
جنگ به طور فوق العاده منتش���ر كرده است و هنوز 
)س���اعت 10 بامداد به وقت تهران( اين خبر رسماً از 
طرف دولت پاكستان تأييد نشده است. ژنرال ضياء الحق 
حاضر به عفو بوتو نشد. بوتو در 1977 با كودتاي نظامي 
ضياءالحق از سمت نخست وزيري بركنار شد و سپس 
به قتل يكي از مخالفان سياسي خود متهم و محاكمه و 

محكوم به اعدام شد. 
20 ميليون و 288021 نفر در رفراندم شركت كردند

آمار رفراندم تغيير رژيم اي���ران به جمهوري 
اسامي اعام شد و براساس اين آمار 20 ميليون و 288 

هزار و 2 نفر در ايران در رفراندم شركت كرده اند. 
احمد نوربخش مس���ئول ستاد رفراندم وزارت 
كشور گفت: طبق آمار وصولي كه براساس استخراج 
تلفن گرام از سراسر كشور به ستاد مركزي رفراندم در 
وزارت كش���ور رسيده است 20 ميليون و 288 هزار و 
21 نفر در سراسر كشور در رفراندم جمهوري اسامي 
شركت كرده اند.  از اين عده 20 ميليون و 147 هزار و 
55 نفر به جمهوري اس���امي رأي »آري« و 140 هزار 
و 966 نفر رأي نه داده اند. وي افزود: واجدين شرايط 
براي رأي دادن در كشور حدود 22 ميليون و 800 هزار 

نفر برآورد شده بود. 
عاملي تهراني و سيدجواد ذبيحي توقيف شدند

طي دو روز گذشته، يك وزير اسبق و 22 تن از 
كساني كه در رابطه با ساواك بودند يا جزو عوامل رژيم 
سابق شناخته شده اند، بازداشت شدند. دستگير شدگان 
عبارتند از: محمدرضا عاملي تهراني، وزير اطاعات 
و جهانگردي كابينه ش���ريف امامي و وزير آموزش و 
پرورش كابينه نظامي ازهاري. سيدجواد ذبيحي، خواننده 
اشعار مذهبي، به اتهام خيانت به جامعه روحانيت و در 

رابطه با دربار پهلوي و ساواك نيز بازداشت شد. 
نامزد رياست جمهوري را نفي نمي كنمـ  بازرگان

مهندس مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت 

انقابي، ديروز در يك مصاحب���ه با خبرنگاران داخلي و 
خارجي موضوع اين دولت را درباره مسائل جاري تشريح 

كرد. 
نخست وزير در آغاز اين مصاحبه در جواب سؤال 
خبرنگار روزنامه اطاعات كه پرسيده بود شوراي انقاب 
و كميته ها تا چه زمان به كار خود ادامه مي دهند گفت: كار 
شوراي انقاب و دولت موقت قاعدتاً و منطقاً مأموريتي 
است كه تا زماني كه انتخابات مجلس شوراي جمهوري 
اسامي به عمل بيايد و دولت قطعي جمهوري اسامي معين 
شود ادامه خواهد يافت و آنگاه خود به خود شوراي انقاب 
و دولت موق���ت از بين مي روند و اما در مورد كميته ها كه 
متعدد و متنوع هستند آنها هم قاعدتاً موقعي كه كارها صورت 
منطقي پيدا كرد و اين حالت انقابي از جنبه تخريبي، تعرض 
و منفي مبدل شد به مرحله مثبت و سازندگي قاعدتاً ديگر 

وجود نخواهد داشت.
در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار روزنامه اطاعات كه 
پرسيده بود آيا خودتان را براي احراز پست رياست جمهوري 

كانديدا مي كنيد. 
نخست وزير گفت: به نظر من وقت پاسخ به اين سؤال 
وقتي است كه قانون اساسي معين شود و اين قانون بگويد كه 
آيا اين جمهوري رئيس جمهور هم مي خواهد يا خير چون 
ممكن است كه اين جمهوري اسامي رئيس جمهور نداشته 
باشد. بنابراين كسي نمي تواند از حاال چيزي بگويد و چون 
قانوني تصويب نشده مجلس مؤسسان هنوز روي آن صحه 
نگذاشته اس���ت از حاال كانديدا شدن از حول حليم توي 
ديگ افتادن است.  اين است كه بنده نه خود را كانديدا كرده ام 

و نه آن را نفي مي كنم ...
58/1/16

دادگاه هاي انقالب كار خود را از سر گرفتند
دادگاه انقاب اس���امي ايران، از امروز كار خود را 
مجدداً از س���ر گرفت. دادگاه انقابي،  از تاريخ 24 اسفند 
گذش���ته پس از يك محاكمه چهار ساعته، از اميرعباس 
هويدا، نخس���ت وزير 13 ساله شاه سابق، به دليل تقاضاي 
هويدا، براي اعام تنفس، به طور موقت تعطيل شد و بعد، به 
دليل ايام عيد، برگزاري رفراندم و به ويژه، تدوين آئين نامه اي 

جهت اين دادگاه ها، تا امروز معوق ماند. 
رئيس و اعضاي دادگاه انقاب اسامي، بعدازظهر 
ديروز، با تصويب آئين نامه دادگاه ها، در محل دادگاه حضور 
يافتند و پرونده هايي را كه در طول اين مدت براي احاله به 

دادگاه آماده شده بود، به بررسي نهايي كشيدند.

تمام مطالب از روزنامه اطالعات 
روزهاي 7 تا 16 فروردین ماه 

1358 نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

  آغاز لشكركشي ايران به اروپا
بوغابيش ژنرال پارسي با 81 هزار سرباز درسال 514 
پيش از مياد، 17 روز پس از نوروز، عبور از درياي مرمره 
را آغاز كرد تا دراروپاي جنوب شرقي، اقوام غير متمدن را از 
نزديكي قلمرو ايران براند. داريوش � شاه وقت در آن زمان در 
شمال شرقي ايران بود و بوغابيش را مأمور آن سوي مرزهاي 

شمال غربي كشور كرده بود.
موّرخان يونان باستان در نوشته هاي خود به توصيف 
رسته هاي س���پاه بوغابيش پرداخته و به تخّصصي بودن 
واحدها كه برايشان تازگي داشت توجه ويژه كرده بودند. 
ژنرال بوغابيش در اين لشكر كشي در مدتي كمتر از دو سال 
مناطقي را در اروپا كه در شمال درياي اژه  واقع اند تصرف 
كرد و اقوام غيرمتمدن را به آن سوي دانوب راند. به عاوه، 
مناطقي را در دلتاي دانوب و شمال آن بر قلمرو ايران اضافه 

كرد و به پيشروی به سوی اوكراين امروز ادامه داد و....
نقاشی كه پیكاسو از او اقتباس كرده است

»فرانسيسكو گويا« نقاش نامدار اسپانيايي سي ام مارس 
1746 در ساراسوگا )آراگون( به دنيا آمد و 82 سال عمر كرد 
و شانزدهم اپريل1828 در بوردو فرانسه درگذشت. وي از 
 سال 1792 به ناشنوايي تدريجي دچار شده بود ولي اين بيماري 

فعاليت هاي هنري او را كاهش نداد.
پيكاسو نقاش قرن بيستم بارها گفته بود كه از مدل هاي 
»گويا« اقتباس كرده است. در بيشتر آثار »گويا« زن و كودك 

در كنار هم ديده مي شوند.
بپاخیزي گسترده بردگان سیاه در نیويورک

يك بپاخيزي گس���ترده بردگان سياهپوس���ت در 
آمريكاي ش���مالي دراين روز در س���ال 1712 در منطقه 
نيويورك آغاز ش���د و هفته ها طول كشيد. در آن زمان اين 
قس���مت از آمريكاي شمالي يك مهاجرنشين انگليسي و 
متعلق به اين دولت بود. بپاخيزي بردگان سرانجام توسط 
ميليشياي محلي سركوب و چهارم ژوئيه اين سال 12 تن 
از بردگان كه محّرك قيام تش���خيص داده شده بودند اعدام

 

 شدند.
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